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1. INNLEDNING
OM BARNEHAGEN, FUS OG ÅRSPLANEN
Strandkanten FUS barnehage ligger sentralt i Tromsø sentrum i lyse store lokaler. Vi 
har en av byens fineste lekeplasser hvor barna kan boltre seg på asfalt med innlagt 
sykkelbane, masse lekeapparater med gummiunderlag fulle av tøffe motiver, samt en 
egen sjørøverborg. I tillegg har vi fjæra som nærmeste nabo som blir aktivt brukt til lek 
og planlagte aktiviteter. 

Både blant barn og ansatte har vi et mangfold flerkulturelt miljø. Dette er berikende og 
lærerikt, samtidig som det stiller ekstra høye krav til oss voksne som språklige forbilder. Vi 
har kompetente medarbeidere som jobber for at alle barn opplever mestring, lek, vennskap og 
glede i barnehagen. Alle barn skal utvikle seg til å være trygge på seg selv med tillit til andre.

AVDELINGER:
Muslingen Barn i alderen 0-3 år
Tangsprell Barn i alderen 2-5
Maneten  Barn i alderen 3-6 år

FUS:
Strandkanten FUS barnehage drives av FUS, som også drifter 180 andre barnehager. Alle FUS-
barnehagene har en felles visjon, verdier, mål, etiske retningslinjer, serviceerklæring og kundeløfter. 

Les mer om FUS-barnehagene på www.fus.bhg.no
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TRYGGE BARNEHAGER
Strandkanten FUS er eid av Trygge barnehager. www.tryggebarnehager.no

ÅRSPLANENS FORMÅL:
1. Arbeidsredskap for de ansatte for å styre virksomheten i en bevisst og uttalt retning
2. Utgangspunkt for foreldrenes mulighet til å påvirke innholdet i barnehagen
3. Grunnlag for kommunens tilsyn med barnehagen
4. Informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid til eier, politikere, barnehagens samarbeidspartnere og andre interessenter

Denne årsplanen gjelder for barnehageåret 2017-2018

For personalet i Strandkanten FUS barnehage

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

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende 
kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et 
utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

3. ANDRE STYRINGSDOKUMENTER
Alt arbeid i  vår barnehagen styres av følgende dokumenter
• Lov om barnehager
• Rammeplanen for barnehager
• Barnekonvensjon
• Vedtekter for strandkanten FUS barnehage

• Serviceerklæringen for FUS- barnehagene
• Etiske retningslinjer for FUS-barnehagene
• Hovedmål for FUS-barnehagen
• Månedsplaner på avdelingene Muslingen, Tangsprell og Maneten.
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VISJON OG VERDIGRUNNLAG

Visjonen samler oss, gir oss retning og skaper arbeidsglede. Visjonen skal 
motivere oss og være synlig i alt arbeid.

BARNA I STRANDKANTEN FUS MØTER.
• Ansatte som er glødende, skapende og tilstedeværende
• Ansatte som skaper trygge, morsomme og spennende dager
• Ansatte som tilrettelegger slik at barna møter utfordringer og 

opplever mestring
• Ansatte som inkluderer barna i planlegging og gjennomføring av 

prosjekter
• Ansatte som har lekekompetanse og forstår egenledelsens betydning

KUNDELØFTER OG HOVEDMÅL
FUS er en stor barnehagekjede, og har som mål å ha Norges beste 
barnehager. Dette er med på å øke vår bevissthet rundt kvalitet i 
barnehagen, og vi vil kontinuerlig strekke oss etter å nå våre mål.

FUS KUNDEFORVENTNINGER
• Alle barn skal ha en venn
• Vi skal være profesjonelle og gode rollemodeller
• Vi skal ha lekekompetanse
• Vi skal finne hverdagsmagi
• Vi skal se det beste i hvert barn

 

ALLE FUS BARNEHAGENE HAR  

EN FELLES VISJON;

“Sammen gir vi barndommen verdi;  

lek og glede, hverdagsm
agi og  

vennegaranti”
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FUS har fire hovedmål som har følgende betydning for Strandkanten:

HOVEDMÅL I STRANDKANTEN FUS BETYR DETTE AT:

FUS barn har et positivt selvbilde De voksne:
• Er engasjert
•  Er gode rollemodeller
•  Tar barna på fersken i å gjøre gode gjerninger
•  Er positive mot alle barn
•  Viser barna at de har verdi

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

De voksne:
• Er tilgjengelig
• Undrer seg sammen med barna  
• Er ladestasjoner for barna
• Er aktiv i leken
• Er støttende når det gjelder vennekompetanse
• Forsker sammen med barna
• Skaper øyeblikk

FUS barn gleder seg til resten av livet, de vet de har  
påvirkningsmulighet og at innspillene deres teller

De voksne:
• Gir barna medbestemmelse
• Kunstnerisk frihet
• Tar barna på alvor
• Tar utgangspunkt i barnegruppens interesser
• Er kreativ
• Inkluderende

Fus barn har det gøy i barnehagen De voksne:
• Liker det vi gjør
• Er positiv  
• Er aktive inne og ute
• Tar barns initiativ
• Legger til rette for lek og aktivitet
• Bruker lek og humor
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VI I STRANDKANTEN HAR OGSÅ UTARBEIDET EN EGEN VISJON 
SOM ER UNIK FOR OSS:
Strandkanten FUS barnehage skal være en betydningsfull aktør for å gi 
barn og ansatte grunnlag til å utvikle seg i tråd med FUS visjon og verdier. 

VÅRT MOTTO ER: 

“ALLE SKAL BLI SETT OG HØRT”

STRANDKANTEN FUS BARNEHAGE HAR UTARBEIDET SINE EGNE 
UNIKE MÅL:

Mål: Strandkanten FUS barnehage sine særegenheter skal vises 
gjennom medbestemmelse, kunstnerisk frihet, læring gjennom 
mestringsopplevelser både for barn og og ansatte. Vi skal gi barna 
gode og varige opplevelser gjennom kjærlighet og omsorg.
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4. EGENLEDELSE I LEK OG LÆRING
I Strandkanten FUS barnehage har vi egenledelse i lek og læring 
som hovedfokus i tråd med resten av FUS-kjeden. Egenledelse er en 
samlebetegnelse på overordnede funksjoner i hjernen som setter i gang, 
styrer og regulerer atferden vår. I leken utvikler barna disse funksjoner på 
en naturlig måte.

Leken er det viktigste som skjer i barnehagen. Her lærer barna å 
samarbeide, utvikler språk, sosialt samspill og mye mer. Dette ser vi 
på som en kontinuerlig danningsprosess der barnas identitet skapes 
og utvikles i samspill med omgivelsene. Vi jobber aktivt med å være 
deltakende i lek, legge til rette for lek og skjerme barnas lek fra 
forstyrrelser. Barnehagen jobber også systematisk med det fysiske 
rommet i barnehagen.  Vi jobber med å skape et miljø som inviterer til 
lek, og kan være med på å videreutvikle barnas lek.  Barnas lek og egne 
initiativ skal være styrende for barnehagens virksomhet.  Vi bruker også 
fjæra ved barnehagen mye som lekearena, og er mye ute på tur for å 
finne nye spennende steder.

Vi deler egenledelsen inn i 7 deler:
1. Planlegging: -sette mål og lage effektiv plan/strategi for å nå målet
2. Organisering: -holde orden på informasjon og aktiviteter
3. Arbeidshukommelse: -tenke og huske samtidig , driver oppgaver 

fremover i logisk rekkefølge
4. Fleksibilitet:-evne til å takle overganger, skifte oppmerksomhet og 

variere mellom ulike aktiviteter
5. Selvregulering: regulere og kontrollere egne følelser og handlinger
6. Selvmonitorering: bevissthet om hvordan egne handlinger og 

oppførsel skaper reaskjoner hos andre, og hvordan atferd påvirker en 
selv

7. Igangsetting: Ta initiativ til sosialt samspill med andre barn, og komme 
i gang med lek og aktiviteter
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5. SPRÅK
Tidlig og god språkstimulering er en sentral del av Strandkanten FUS 
barnehage sitt innhold. Både nonverbal og verbal kommunikasjon anser 
vi som viktig for å utvikle et rikt språk. Det tar mellom 5-7 år og utvikle 
et godt språk og det er av stor betydning at vi starter tidlig med målrettet 
arbeid.

Hvordan vi jobber med språk:
Barnehagen skal bidra til at barna bruker sitt språk til å uttrykke ønsker 
og behov, følelser og erfaringer. Vi ser på alle situasjoner i hverdagen som 
en arena for språkstimulering og kommunikasjon. Leken er svært sentral 
i vårt språkarbeid. Vi tar oss god tid slik at alle barns uttrykksmåter 
tas på alvor. Vi tilrettelegger for meningsfulle opplevelser i lek og 
hverdagssituasjoner hvor det er tid til bruk av nonverbalt og verbalt 
språk.

Vi jobber mot at barna skal bruke språk og kroppsspråk til å løse 
konflikter og sette grenser for seg selv. Vi øver på å uttrykke egne 
følelser. Vi vil at språket skal bidra til å skape positive relasjoner i lek og 

samspill med andre barn og voksne. Vi voksne er bevisst hvordan vi er 
rollemodeller; vi lytter, gir respons og bruker kroppsspråk. Vi ser på tillit 
og trygghet som en grunnstein for at barna skal våge å uttrykke seg.
Vi kartlegger og støtter barn som er sen i språkutviklingen eller hvor 
det er flere språk involvert. Her bruker vi blant annet metoder som 
«TRAS» og «lær meg norsk før skolestart» Vi oppmuntrer barn som er 
flerspråklige til å være språklig aktiv, og viser hensyn og forståelse til 
deres morsmål og dens betydning.  Vi synger, teller og lærer oss enkle 
fraser på de språkene som er representert i barnegruppen. Vi gir barna 
førstehåndserfaringer (opplevelser eller konkreter) som er med på å 
bidra til ordproduksjon og ordforståelse. Vi bruker også mye lek og 
visualisering i språkarbeidet vårt. 

Vi vil gi barna et positivt og variert forhold til språkarbeid. Vi skal 
skape et språkstimulerende miljø hvor barna møter spenning og 
variasjon ved bruk av språket. Gjennom årene i Strandkanten vil barna 
oppleve ulike samlingsstunder hvor vi bruker språket på varierte måter 
gjennom sang, rim og regler, eventyr, bøker, flanellograf og konkreter.  
Snakkepakken og språkkista er noen av de verktøyene vi bruker for å 
skape gode samlingsstunder. Vi øver på å lytte, men også at barna skal 
ha fortellerglede selv.  Alle ansatte i barnehagen tar kurset “språkløype”, 
et verktøy for å gi barna leselyst. Her har vi fokus på en god lesestund.  
Vi har «se og si» for de minste og dialogisk lesing for de litt eldre barna. 
Ved bruk av dokumentkamera, spill og ipad kan vi jobbe med språk på 
varierte måter. 
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Barna møter symboler som bokstaver og siffer i det daglige. Vi tar 
utgangspunkt i barnas interesser og jobber med skriving og lekeskriving. 
Her er barns medvirkning sentralt og innholdet i hvordan vi jobber med 
symboler vil variere fra år til år. Leken og barns interesser er sentral i vårt 
arbeid med bokstaver og begreper. 

Personalet sørger for progresjon gjennom bevisst bruk av materialer og 
barna får utfordringer tilpasset sine erfaringer, interesser, kunnskap og 
ferdigheter

6. FAGOMRÅDER 
Målet med Rammeplanen er å gi personalet en forpliktende ramme 
for planlegging, gjennomføring og vurdering av Strandkanten FUS 
barnehages virksomhet. Alle som arbeider i barnehagen skal være 
kjent med, og sammen bidra med til å oppfylle målene og kravene i 
Rammeplanen (R17).

Barnehagens innhold er delt inn i sju fagområder for å lette planleggingen 
av et variert og allsidig tilbud. Disse er sentrale for opplevelse, 
utforskning og læring (R11).

Fagområdene skal gjenspeile områder som har interesse og egenverdi 
for barn i barnehagealder, og de skal fremme trivsel, allsidig utvikling 
og helse. Barnehagen skal se fagområdene i sammenheng, og alle 
fagområdene skal være en gjennomgående del av barnehagens innhold. 

A) KOMMUNIKASJON SPRÅK OG TEKST
Barnehagen skal bidra til at barna får utforske og utvikle 
sin språkforståelse, språkkompetanse og et mangfold av 
kommunikasjonsformer. Barnehagen skal bidra til at barn leker med 
språk, symboler og tekst og stimulere til språklig nysgjerrighet, 
bevissthet og utvikling.
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B) KROPP, BEVEGELSE, MAT OG HELSE
Vaner og samhandlingsmønstre tar form allerede fra tidlig alder. Gode 
vaner som tilegnes i barnehagelivet, kan vare livet ut. Barnehagen skal 
legge til rette for at alle barn opplever bevegelsesglede, matglede og 
matkultur, mental og sosial velvære og fysisk og psykisk helse. 
Barnehagen skal bidra til at barna blir kjent med kroppen sin og utvikler 
bevissthet om egne og andres grenser.

Gjennom arbeid med fagområdet kropp, bevegelse, mat og helse skal 
barna få mulighet til å skape med kroppen som utgangspunkt. 
Vi bidrar til at barna får mestringsopplevelser, at de søker 
bevegelseserfaringer og at de har noe å strekke seg etter. Barna i 
Strandkanten FUS barnehage videreutvikler sine motoriske ferdigheter. De 
har tilgang til varierte og utfordrende bevegelsesmiljøer, sanseopplevelser 
og kroppslig lek inne og ute. 

Noe av de aktiviteter vi tilbyr barna våre:
• Drar på turer i variert terreng- nærmiljøet supplerer barnehagens 

arealer til ulike årstider. Vi gir varierte og utfordrende erfaringer
• Gymsal med klatring, ballspill, løping, hinderløype 
• Fallskjerm og bevegelsesleker i samlingsstunder
• Dans 
• Sykling
• Ski, skøyter og aking
• Tilbyr lek og spill der barna er fysisk aktive
• Vi inkluderer barna i daglige gjøremål

Personalet er aktiv og tilstedeværende, støtter og utfordrer barna i variert 
kroppslig lek. Vi har kunnskap om motorisk utvikling for å kunne gi barna 
utfordringer i forhold til deres ferdigheter. Vi vektlegger at barna utvikler 
et bevisst forhold til egen kropp og at de setter grenser for seg selv. 
Gjennom barnehagelivet skal de få kunnskap om menneskekroppen og 
tilegne seg gode vaner når det gjelder hygiene.

Vi tar vare på barns helse og sikkerhet og kan utføre førstehjelp.

VI HAR FOKUS PÅ LIVSMESTRING OG HELSE!
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C) KUNST, KULTUR OG KREATIVITET
I barnehagen skal barna få estetiske erfaringer med kunst og kultur i ulike 
former, og organisert på måter som gir barna anledning til utforsking, 
fordypning og progresjon. Barna skal støttes i å være aktive og skape 
egne kunstneriske og kulturelle uttrykk. 

I VÅR BARNEHAGE ER KUNSTNERISK FRIHET OG UTFOLDELSE VIKTIG!

I barnehagen skal barna få estetiske erfaringer med kunst og kultur i ulike 
former. Det er viktig for oss i personalgruppen at barna støttes i å være 
aktive og skape egne kunstneriske og kulturelle uttrykk. Fagområdet 
omhandler uttrykksformer som billedkunst og kunsthåndtverk, musikk, 
dans, drama, språk, litteratur, film, arkitektur og design. 

Gjennom samhørighet og kreativitet skal barna skape kunstneriske og 
kulturelle uttrykk sammen! Personalet legger vekt på barnas personlige 
uttrykk. Barnas lek står sentralt i deres ytringsformer og fremmer lyst til å 
gå videre med utforskning av de estetiske områdene. Barna i barnehagen 
har tilgang til instrumenter, utkledningsklær, variert materiale og verktøy 
for skapende virksomhet. 

Barna i Strandkanten FUS tar i bruk fantasi , kreativ tenking og 
skaperglede!
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D) NATUR, MILJØ OG TEKNOLOGI
Naturen er en kilde til mange fine opplevelser for både små og store. 
Naturen gir rom for et mangfold av opplevelser, til alle årstider og i all 
slags vær. Vi ønsker at barna skal få utforske naturen og dens mangfold, 
og vi ønsker å legge til rette for at barna skal få positive og varierte 
opplevelser knyttet til det å være ute i naturen.

Vi ønsker at barna skal få kjennskap til hvor mat kommer fra, og at de 
skal få en begynnende forståelse av begrepet “bærekraftig utvikling”. Vi 
ønsker å gi barna en forståelse av hvordan de kan lære seg å ta vare på 
naturen. 

Vi vil også gi barna  kunnskap om dyr og dyreliv, og lager konstruksjoner 
av ulike materialer og utforsker muligheter som ligger i redskaper og 
teknologi.

VI HAR FOKUS PÅ GODE OPPLEVELSER 
MED FRILUFTSLIV ÅRET RUNDT!
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Noen av de aktivitetene vi tilbyr barna våre:
• Matproduksjon: Vi dyrker våre egne grønnsaker, frukt og bær i et 

“jorde” like utenfor barnehagen
• Vi har ukentlige turer i nærområdet for de minste og lengre turer  

for de største
• Vi tar barna med på å kildesortere søppel og har fokus på 

grunnleggende innsikt i natur og miljøvern
• Vi bruker fjæra aktivt 
• Vi tar vare på naturen og dyr
• Lærer oss om fugler og fiskearter
• Krabbeteiner og fiske
• Terrarium hvor vi kan studere maneter, kreps og andre sjødyr
• Førskoleklubben får opplæring i spikkekniv og fyring av bål
• De største barna skal selv kunne vurdere været og hvilke klær  

som trengs

E) ANTALL, ROM OG FORM
Fagområdet handler om å oppdage, utforske og skape strukturer og 
hjelper barna til å forstå sammenhenger. Barnehagen skal synliggjøre 
sammenhenger og legge til rette for at barna kan utforske og oppdage 
matematikk i dagligliv, teknologi, natur, kunst og kultur og ved selv å 
være kreativ og skapende. Arbeid med fagområdet skal stimulere barnas 
undring, nysgjerrighet og motivasjon for problemløsning gjennom lek, 
eksperimentering og hverdagsaktiviteter utvikler barna sin matematiske 
kompetanse. I vår barnehage jobber vi med å utvikle forståelse for 

grunnleggende matematiske begreper, vi leker og eksperimenterer med 
tall, mengde og telling og får erfaring med ulike måte å uttrykke dette på, 
vi jobber også med at barna skal bruke kroppen og sansene for å utvikle 
romforståelse.

Noen av aktivitetene vi tilbyr barna:
•  Forskjellige spill (puslespill, lotto, kims lek)
• La barna få utforske, oppdage og skape ulike former og mønstre  

(feks land art)
• Gi barna erfaringer med ulike typer mål, måleenheter og 

måleredskaper
• Funderer rundt avstander, vekt, volum og tid
• Arbeid med antall. Og hente rett antall
• Arbeid med plassering, visualisering og sammenlikning
• Fokus på matematisk språk. Skille mellom en og mange, telle, bruke 

ord om forhold mellom størrelse
• Løse oppgaver muntlig knyttet til tall opp mot 5
• Arbeid med telling. Telle på flere språk 
• Sørge for at barna har tilgang til spill, klosser, og materiell
• Gir barna erfaring med klassifisering, orden og sortering
• Kopiere enkle figurer, form og posisjon
• Vi bruker mattekassen sine hjelpemidler til de største barna
• La barna utforske rom og form med kroppen

LEKENDE OG UNDERSØKENDE ARBEID MED ANTALL, ROM OG FORM!
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F) ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI
I vår barnehage reflekterer og respekterer vi det mangfoldet som er 
representert i personal- og barnegruppen. Samtidig tar vi med oss verdier 
i kristen og humanistisk arv og tradisjon.

Etikk, religion og filosofi er med på å forme måter å oppfatte verden 
og mennesker på og preger verdier, normer og holdninger. Fagområdet 
retter særlig oppmerksomhet mot barnehagens samfunnsmandat og 
verdigrunnlag i et samfunn preget av livssynsmangfold. 

Noen av de aktivitetene vi tilbyr barna våre er:
• Barna få kjennskap til fortellinger, tradisjoner, verdier og høytider i ulike 

religioner og livssyn og erfaringer med at kulturelle uttrykk har egenverdi
• Barnehagen skal skape interesse for samfunnets mangfold og 

forståelse for andre menneskers livsverden og levesett 
• Gjennom å samtale om og undre seg over eksistensielle, etiske 

og filosofiske spørsmål skal barn få anledning til selv å formulere 
spørsmål, lytte til andre, reflektere og finne svar

• Vi ønsker å utvikle interesse og respekt for hverandre og forståelse 
for verdien av likheter og ulikheter i et fellesskap

• Tradisjoner rundt jul og påske
• Hjertesamlinger
• Dramatisering, utkledning

BARNEHAGEN SKAL BIDRA TIL Å LEGGE TIL RETTE FOR KRITISK  
TENKNING OG DØMMEKRAFT.

G) NÆRMILJØ OG SAMFUNN
Barnehagen skal bidra til at barna møter verden utenfor familien med tillit 
og nysgjerrighet. Vi bruker nærmiljøets ressurser til gode opplevelser og 
læringsmuligheter tilpasset barnas forutsetninger og interesser. Det er 
viktig for oss at barnehagen bidrar aktivt i nærmiljøet og vi stimulerer til 
at de skal ønske å delta i daglige utfordringer.

Gjennom utforsking, opplevelser og erfaringer skal barnehagen bidra til 
å gjøre barna kjent med eget nærmiljø. Vi ser på barnehagens nærmiljø 
som en forlengelse av uteområdet vårt. Barna skal få medvirkning i å 
utforske og oppdage nærmiljøet sitt. Barna skal bli kjent med samfunnet 
og tillit til egen deltakelse og påvirkning. 

I vår barnehage jobber vi med å oppmuntre barna til å medvirke i egen 
hverdag og utvikle tillit til deltakelse i samfunnet. 

Noen av de aktivitetene vi tilbyr barna våre er:
• Turer til biblioteket
• Andre aktiviteter/forestillinger i og rundt sentrum. (TIFF, Hålogaland 

teater, Polaria, Holt læringstun, lunsjkonserter på kulturhuset, 
dramaforestillinger på Uit)

• Vedlikehold. Rydde og ivareta barnehagens uteområde og leker.
• Kunnskap om ulike familieformer og levesett
• Kjent med ulike tradisjoner
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• Gi barna en opplevelse av tilhørighet til nærmiljøet. Kjennskap til 
samfunnsinstitusjoner, personer og yrker i nærmiljøet. Vi besøker bla 
brannstasjonen og gamlehjem årlig

• Kunnskap om samisk kultur
• Vi lærer oss å ferdes trygt i nærmiljøet
• Gjennom lek og varierte aktiviteter skal barna få erfaring med å lytte, 

forhandle og diskutere

BARNA ERFARER AT ALLE FÅR LIKE MULIGHETER TIL DELTAKELSE! VI 
JOBBER FOR LIKESTILLING OG LIKEVERD!

BARNS MEDVIRKNING
«Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens 
daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse 
i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets 
synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet» 
(Barnehageloven §3)

Hvordan vi legger til rette for og arbeider med barns medvirkning:
I Strandkanten Fus barnehage tar vi utgangspunkt i barnas interesser. 
Dette krever at voksne er tilstedeværende og interessert og tar barnas 
signaler på alvor. Barns medvirkning skal være gjennomgående i alle 
planlagte og spontane aktiviteter. 
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I vår barnehage har vi fokus på at barns initiativ skal tas på alvor, og at 
det skal være definerende for vår pedagogiske virksomhet. I hverdagen 
vil vi la barnas innspill legge føringer for hvordan dagen skal utvikle 
seg. Vi følger også med på hva barna er interesserte i for å legge opp til 
aktiviteter og tema som fenger barnegruppa. 

I vårt arbeid med barns medvirkning gjør vi også intervju av barna en 
gang i året der vi spør om tips fra barna til forbedringer vi kan gjøre i 
barnehagen. Gjennom aktiv lytting og observasjoner skaffer de ansatte 
seg god oversikt over ønsker og innspill fra barna. Dette gir gode 
muligheter for å tilrettelegge for aktiviteter som treffer barnas interesser, 
og gir gode forhold for samtaler på barnas premisser. 

Vi lytter og observerer, og har gode samtaler med barna gjennom 
barnehagedagen. 

• Vi hjelper barn med å sette ord på følelser og opplevelser
• Vi gir bekreftelse og viser forståelse
• Vi tilrettelegger det fysiske miljøet
• Vi skjermer god lek
• Lar barna bygge vennskap og jobber med vennekompetanse
• Vi former dagen med hensyn til barnas behov, ønsker og tanker
• Vi gir barna tid og rom for å uttrykke seg og ta egne valg

DANNING, OMSORG, VENNSKAP OG FELLESSKAP.

Våre kjerneverdier skal vises gjennom vår samhandling som er: 

RESPEKT

LIKEVERD

TOLERANSE

AKSEPT

KOMMUNIKASJON

ÆRLIGHET

ANERKJENNELSE

VENNSKAP

HUMOR

GLEDE

DANNING
I Strandkanten Fus barnehage jobber vi med å legge til rette for gode 
danningsprosesser blant annet ved å bli bevisst hvordan vi snakker med 
barna og hvordan vi møter dem i hverdagen. Med et barnesyn der vi ser 
barna som kompetente medmennesker blir denne danningsprosessen 
gjensidig mellom de voksne og barna. Danningen blir til i dialog 
mennesker i mellom, og med fokus på dette ser vi viktigheten av å sikre 
gode barn-barn og barn-voksen relasjoner.
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I vår barnehage skal alle barn få bekreftelse på sin identitet, fordi det er 
gjennom å oppleve seg selv i møte med andre vi lærer oss selv å kjenne. 
I vår barnehage, der mange kulturer og nasjonaliteter er representert, kan 
det være hensiktsmessig å peke ut likheter fremfor forskjeller. Vi er alle 
forskjellig både i og på tvers av nasjonalitet og kultur.

VI JOBBER FOR Å SKAPE ET MANGFOLD MED GJENSIDIG RESPEKT.

OMSORG 
I vår barnehage bryr vi oss! Vi viser omsorg til hvert enkelt barn, slik 
at det får den porsjon av trygghet som skal til for å takle hverdagens 
utfordringer. 

Vi jobber hardt mot at hvert enkelt barn skal føle tillit til voksne i 
barnehagen, slik at de opplever trygghet til at vi er her for dem. 

De voksne har en viktig oppgave i å være tilgjengelig for barna, 
anerkjenne og hjelpe barna å sette ord på følelser og gi de omsorg når 
de trenger det. Ved å være til stede der barna er, kan de voksne fungere 
som ladestasjoner for barna, hvor de kan komme for å få den tryggheten/
omsorgen de har behov for.

VENNSKAP OG FELLESSKAP
Sosial kompetanse er en en forutsetning for å fungere godt sammen med 
andre og omfatter ferdigheter,kunnskaper og holdninger som utvikles 

gjennom sosialt samspill. Så sosial kompetanse handler rett og slett om 
det å kunne fungere i et samfunn. 

Dette gjør vi for at barna skal utvikle sosial kompetanse:
• Lar barna hjelpe hverandre
• Snakker om følelser
• Hjertesamlinger
• Konfliktløsning på flere nivå                         
• Tilrettelegging for et godt lekemiljø
• Lærer barna å vise respekt for hverandre
• Voksne er gode rollemodeller
• Gi støtte ut i fra behov
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7. DE MINSTE I BARNEHAGEN
Barnehagen skal i samarbeid med barnets hjem legge til rette for at 
barnet skal få en trygg og god start i barnehagen. Barnehagen sender 
ut velkomstbrev til foreldrene før oppstart i barnehagen, hvor det står 
praktisk informasjon om hvordan tilvenningen foregår.

Barnehagens ansvar er å tilpasse rutiner og organisere tid og rom, slik at 
barnet får tid til å bli kjent, etablere relasjoner og knytte seg til personalet 
og andre barn i barnehagen. Når barnet begynner i barnehagen vil det ha 
en fast primærkontakt som følger barnet gjennom den første perioden. 
Dette gjør vi for å sikre barnet en mulighet til trygg tilknytning til en 
av de ansatte i begynnelsen. Primærkontakten blir som en sikker base 
for barnet, og det er derfor også lettere for primærkontakten å tolke 
barnets signaler og kunne imøtekomme barnets behov. I den første tiden 
i barnehagen til barnet skal personalet sørge for tett oppfølgning, slik at 
barnet opplever tilhørighet og trygghet til å utforske, leke og lære. 
Alle ansatte i barnehagen viser omsorg og trøst til barna. Ansatte på 
huset jobber for å skape en relasjon til de minste i barnehagen, slik 
at vi i utetiden og ved sykdom kan tilby barna en relasjon for barnet 
som oppleves trygt og ekte. Ved sykdom blant personalet inne på 
småbarnsavdelingen blir derfor faste ansatte satt inn hos de minste. 

SAMISK SPRÅK OG KULTUR 
Strandkanten FUS barnehage er en del av det samiske språkområdet. 
Dette innebærer at vi anser vår rolle som formidlere når det kommer til 
samisk språk og kultur som svært viktig. Barnehagen har som formål å 
styrke barnas identitet som samer. Samtidig vil vi gi alle barna et møte 
med samiske tradisjoner og verdier.

Sametinget forvalter midler som kan benyttes som tiltak for samiske 
barn i barnehager. Barnehagen vår mottar støtte fra Sametinget og vi 
har et samisk språktilbud til de samiskspråklige barna i vår barnehage 
samt jevnlige førskoletreff med andre samiske førskolebarn i regi av 
Fylkesmannen.

Gjennom nettverket vårt med samiske barnehager i Tromsø har vi hatt 
dialogmøter hvor vi utveksler ideer og erfaringer. Alle barna i barnehagen 
vår skal få kjennskap til samisk fortellertradisjon, koftetradisjon, 
matretter, levesett og musikk som blant annet joik. 

Barnehagen jobber også med å støtte foreldrene som samiske forbilder. 
Vi oppfordrer de foreldrene som er samisk eller har samisk tilhørighet til 
å bistå barnehagen i arbeidet med kulturformidling, da særlig i februar 
måned da vi inviterer familiemedlemmer til å komme i barnehagen for å 
vise fram sin kofte eller delta på aktiviteter som for eksempel lassokasting 
mm.
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I Strandkanten FUS barnehage ønsker vi å reflektere rundt vår egen 
praksis, og målet er mer verdiskapende praksis der barna er i sentrum i 
alt vi gjør og foretar oss.

Målet med planlegging er å sikre at vi bruker kunnskap om barns utvikling 
og at vi ut i fra dette legger til rette for en god barnehage.

Slik gjør vi:
• Planlegger turer og aktiviteter for hver gruppe
• Lytter til foreldrene og barna i planleggingsarbeidet
• Utarbeider månedsplaner for hver avdeling og gjør den  

kjent for foreldrene

Målet med dokumentasjon er å synliggjøre arbeidet som gjøres i 
barnehagen

LÆRINGSMILJØET 
Strandkanten FUS barnehage ønsker å gi rom for initiativ, fantasi og 
undring hos de yngste barna i barnehagen. Dette innebærer å ha ting 
tilgjengelig for barna og visualisere barnas valgmuligheter, som blant 
annet å ha bilde på innhold til en lekekasse, legge valgmuligheter frem til 
barna og la barna delta, undre og ta egne valg. Ved arbeid med de minste 

er det viktig å vektlegge barnas signaler og være med på dette. Dette 
innebærer at man som ansatt må kunne improvisere og gå i rolle med 
barna. 

Læringsmiljøet på småbarnsavdeling skal preges av omsorgen vi gir til 
barna. Det viktigste som skjer på småbarnsavdelingen er omsorgen i 
det daglige arbeidet. Dette vil si i rutinene, i måten vi prater med barna 
på, hvordan inntoning vi har til barna, hvordan vi trøster barna når de 
er lei seg og hvordan vi ler med dem når dem har det gøy. Strandkanten 
barnehage har bevisst hatt fokus på å ikke ha for mange planlagte 
aktiviteter med de minste. Grunnen til dette er fordi satsingsområde er 
egenledelse i lek og læring, derfor er det naturlig at mye av tiden går til 
lek med barna. Her er det voksnes rolle viktig for de minste barna, da 
de enten er på tumlelek-stadiet, parallellek, begynnende rollelek eller 
rollelek. Det krever da voksne som er tilstedeværende med barna og som 
kan hjelpe barna å utvikle leken. 

HJERTESAMLINGER
I Strandkanten FUS barnehage har vi vært med på å utvikle et 
samlingsprosjekt som går ut på å gi barn et språk og verktøy til å snakke 
om det som er vanskelig. I hjertesamlingene vil vi ta opp temaer som 
berøringer, følelser, mobbing, hemmeligheter og kroppen vår. Det vil 

8. PLANLEGGING, GJENNOMFØRING OG DOKUMENTASJON
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være barna som styrer samtalen, og de voksne vil hjelpe til med å holde 
samtalen til det valgte temaet.

I samlingene snakker vi først sammen om det valgte tema, så går vi 
sammen og gjøre et etterarbeid der vi tegner, maler eller gjør noe annet 
knyttet opp mot det tema vi har jobbet med. I dette etterarbeidet får 
vi muligheten til å ha mange spennende samtaler med barna hvor vi 
kan ta utgangspunkt i det de arbeider med. Barna får også gjennom 
etterarbeidet vise hva de har forstått av det vi har jobbet med. Dette 
etterarbeidet kan det være fint om foreldre også ser på, slik at barna og 
foreldre sammen kan samtale rundt temaene.

Hjertesamlingene ble utarbeidet av vår pedagogiske leder mats Johansen 
i samarbeid med SMISO Troms (støttesenter mot incest og seksuelle 
overgrep) som et forebyggende tiltak mot vold og seksuelle overgrep  
mot barn.

9. SMARTMAT
Gode vaner som tilegnes i tidlig alder, kan vare livet ut! Barn i FUS- 
barnehagene skal ha riktig næring til utvikling, lek og læring. Smartmat 
skal sikre at maten barna får i barnehagen bidrar til at de får de riktige 
byggeklossene de trenger for at de skal ha et best mulig grunnlag for lek 
og læring. Gjennom medvirkning i mat- og måltidsaktiviteter skal barna 
motiveres til å spise sunn mat og få grunnleggende forståelse for hvordan 
sunn mat kan bidra til god helse.

• Vi serverer grønnsaker til alle måltider
• Vi bruker ren fisk eller fiskemat med høyest mulig fiskeinnhold
• Vi bruker rent kjøtt eller kjøttvarer med høyest mulig kjøttinnhold
• Vi bruker mest mulig næringsrikt korn
• Vi balanserer inntaket av ulike typer fett
• Vi bruker vann som tørstedrikk
• Vi bruker i størst mulig grad naturlige søtningsstoffer
• Vi har god balanse mellom varme måltider og brødmåltider for å 

skape variasjon
• Barna får medvirke i mat- og måltidsaktiviteter
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10. SAMARBEIDSPARTNERE
FORELDRESAMARBEID 
Strandkanten FUS barnehage ønsker at foreldresamarbeidet skal preges 
av åpen kommunikasjon og gode relasjoner, hvor barnets beste er 
målet. Gjennom samarbeid med barnets hjem, tilrettelegger barnehagen 
for barnets behov i forhold til søvn, hvile og måltider. Foresatte og 
barnehagen har et felles ansvar for barnets trivsel og utvikling, og 
samarbeidet må bygge på åpenhet og tillit. I den daglige kontakten med 
barnets foresatte, veksles det informasjon som berører barnet, foreldrene 
og barnehagen.  I årshjulet er det satt av tid til foreldresamtaler.

Vi samarbeider også med følgende eksterne instanser:
• Tromsø kommune
• Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)
• Tverrfaglig ressusrteam
• Barnevernstjenesten
• Helsestasjon
• Skoler

11.  OVERGANGEN BARNEHAGE 
SKOLE

Barna skal være mest mulig forberedt til de begynner på skolen. De skal 
få utforske og oppdage mye det siste året i barnehagen. Samtidig vil vi 
ivareta leken og dens verdi. Førskoleklubben møtes en gang i uken og vi 
vil ha fokus på å: 

• Øve på praktiske ferdigheter ved påkledning og dogåing
• Fokus på å ta imot beskjeder
• Formidle ønsker og behov
• Lytte til hverandre
• Gå turer uten tau og ferdes trygt i trafikken
• Vi treffer jevnlig andre barnehager i området og drar på spennende 

turer
• Utvider horisonten og utforsker områder litt lengre vekk enn 

nærområdet
• Vi lager mat
• Opplæring i spikkekniv og fyring av bål
• Hjelpe hverandre og de barna som er yngre
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12.  KOMPETANSEPLAN FOR  
PERSONALET

Målet vårt er å ha et kompetent og dyktig personale, som er i konstant 
utvikling både faglig og personlig. 
Vi ønsker å være tilstede, reflekterte og tydelige.

Dette gjør vi for å nå våre mål:
• Alle ansatte skal gå FUS-skolen
• Vi bruker medarbeidersamtalene for å følge opp hver enkelt 

medarbeider
• Gi hverandre konstruktive tilbakemeldinger
• Diskuterer pedagogiske problemstillinger på avdelingsmøter, ped.

ledermøter, personalmøter og planleggingsdager
• Bruke resultatene fra brukerundersøkelsen som veileder for å nå våre 

mål.

2017/2018
Vi jobber med kommunikasjon og samspill avdelinger i mellom, og 
rutiner for at hverdagen skal gi rom for best mulig opplevelser for barna i 
barnehagen.

• Førstehjelpskurs til alle
• FUS-skolen
• Veiledning nyutdannede barnehagelærere
• Kompetanseheving på planleggingsdagene

Nyansatte pedagoger og assistenter er kontinuerlig på kurs innenfor 
“Egenledelse i lek og læring” i løpet av perioden. Dette gir påfyll av faglig 
ideer, erfarings-utveksling og inspirasjon til videre arbeid  i barnehagen.

PLANLEGGINGSDAGER:
28. Og 29. August
20.november
30.april
18.mai

Personalmøter har vi 10 ganger i året, der vi har kompetanseheving og 
planlegging av driften i barnehagen. Ledermøter hver uke. Pedagogmøter 
6 ganger i året på kveldstid. 
Foreldremøte 1-2 ganger i året. Temaene vil være Årsplan, 
brukerundersøkelse, nytt barnehageår mm.
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13. ÅRSHJUL STRANDKANTEN FUS BARNEHAGE 2017/2018
MÅNED DAG/DATO HVA SKJER MERKNADER

AUGUST 28. og 29. august Oppstart av nye barn.
Planleggingsdager Barnehagen stengt!

SEPTEMBER 28.september Foreldremøte
Brannvernuke
Fotografering

OKTOBER Uke 41+42
Uke 44+45

Oppstart klubber
Foreldresamtaler Muslingen

NOVEMBER Uke 46+47
Uke 48+49
20.november
21.november

Foreldresamtaler Maneten
Foreldresamtaler Tangsprell
Planleggingsdag
Mørketidsfest

Barnehagen stengt!
Kun for barna

DESEMBER 1. desember

13.desember
20.desember

Frist for innmelding av førskole-
barn i skolen
Lucia
Nissefest

For foreldre og søsken
Kun for barna

JANUAR 22.januar Solfest Kun for barna

FEBRUAR 6.februar
23. februar

Samefolkets dag
Karneval

MARS Uke 12
13.mars

Vinterfestuke
Barnehagedagen

APRIL 27.april
30.april

FUS-dagen
Planleggingsdag

MAI 18.mai Planleggingsdag

JUNI
14.juni

Overnatting førskoleklubb
Sommerfest
Avslutning klubbene

JULI Uke 27-30 Sommerbarnehage
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Strandkanten

Bildene er godkjent til dette bruket av foreldrene

DAGLIG LEDER  97 99 68 31 dl.strandkanten@bhg.no

MANETEN  97 99 68 32 maneten.strandkanten@bhg.no

TANGSPRELL 97 99 68 33 tangsprell.strandkanten@bhg.no

MUSLINGEN  97 99 68 34 muslingen.strandkanten@bhg.no


