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Lindtjønn FUS Barnehage eies av Trygge Barnehager AS og driftes av FUS AS.  
Barnehagen åpnet 27. februar 2007 og har ca 140 plasser for barn i alderen 1-6 år.
Avdeling Rødhette på Søm er en del av Lindtjønn FUS barnehage

VI ER EN BARNEHAGE MED SEKS AVDELINGER:
• Kvisthula 1-3 år
• Friskus 3-6 år
• Kongla 3-6 år

• Moseteppet 1-3 år
• Tretoppen 3-6 år
• Kvisten 1-3 år

Lindtjønn FUS barnehage har en unik beliggenhet. Vi ligger tilknyttet lysløypa ved Lindtjønn 
og har naturen rundt oss på alle kanter. Vi har ingen gjennomgangstrafikk.  
Avdeling Rødhette FUS barnehage ligger på Søm, og vi har vår egen lille 100m skog rett på 
utsiden av barnehagen. Lindtjønn og Rødhette har felles hjemmeside: www.fus.no/lindtjonn

Husk å registrere deg på Mykid.

TRETOPPEN AVD.:
tt.lindtjonn@bhg.no   Tlf. 47 68 06 86

MOSETEPPET AVD.:
mt.lindtjonn@bhg.no   Tlf. 94 78 01 99 

KVISTHULA AVD.:
kh.lindtjonn@bhg.no   Tlf. 48 05 79 19

FRISKUS AVD.:
friskus.lindtjonn@bhg.no  Tlf 47 67 28 69

KONGLA AVD.:
kongla.rodhette@bhg.no  Tlf. 46 79 82 09

KVISTEN AVD.:
kvisten.rodhette@bhg.no  Tlf. 46 79 82 07

ÅRSPLAN 2017-2018



3

Sammen gir vi barndommen verdi:
         Lek og glede, hverdagsmagi og vennegaranti
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• PLANARBEIDET
Dette er en plan som skal fungere som informasjon for foreldre, eiere, tilsynsmyndighet og 
andre samarbeidspartnere, og det er et arbeidsredskap for de ansatte.
En pedagogisk årsplan er med på å sikre kvaliteten i arbeidet med barna i barnehagen. 
Vi håper du har utbytte av planen. Vi ønsker oss tilbakemeldinger på planen og 
gjennomføringen. Planen må sees i sammenheng med de andre styringsdokumentene som 
barnehagen jobber ut ifra bl.a:

• LOV OM BARNEHAGER 
Barnehagens formål og innhold §1 
Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og 
lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig lek og 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 utfordrende og trygt sted for 
fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle 
former for diskriminering.

Barnehagens formål, lov om barnehager § 1, gjenspeiles i verdiene i læringsmiljøsatsingen ( Flik)
• FN’S BARNEKONVENSJON
• ILO KONVENSJONEN OM URFOLK OG STAMMEFOLK
• RAMMEPLAN FOR BARNEHAGER 01.08.2017
Tar for seg barnehagens innhold og oppgaver og sier noe om barnehagens funksjon som 
samfunnsmandat. Rammeplanen gir oss ansatte en forpliktende ramme for planlegging, 
gjennomføring og vurdering av vår virksomhet. Rammeplanen har 7 fagområder.  
Disse områdene blir beskrevet i denne årsplanen.
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• FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER  
OG SKOLER

Det stilles en rekke krav til virksomheter som har tilsyn med og omsorg for barn. Formålet 
er å bidra til at miljøet fremmer helse, trivsel og gode sosiale og miljømessige forhold. Samt 
forebygge skade og sykdom.

• BARNEHAGENS VEDTEKTER
• SERVICEERKLÆRING
• ETISKE RETNINGSLINJER FOR PERSONALET

• PROGRESJONSPLANER
I Lindtjønn barnehage har vi utarbeidet progresjonsplaner. Planene er ment for at vi skal  
vite at barna stadig får nye utfordringer og opplevelser for hvert år de går i barnehagen.  
Det skal være en progresjon slik at vi sikrer at det for eksempel er forskjell på hva en 1-åring 
gjør i barnehagen, i forhold til en 5-åring. Med en slik plan, kan vi også se at barna har noe 
til gode å oppleve og lære etterhvert som de blir eldre i barnehagen. Mye av det som står i 
rubrikkene er ting vi i dag også øver på og gjør i hverdagen, men denne planen gjør oss mer 
oppmerksom på hva hver aldersgruppe vil ha nytte av og kunne klare for sin alder.
Målet er at barna skal ha vært innom dette når de slutter som 5-6-åringer og vi skal sikre 
variasjon på de ulike temaene og fagområdene.

• OVERORDNET KOMPETANSEPLAN FUS

• PERIODEPLANER FOR HVER AVDELING
I Lindtjønn utarbeider hver avdeling
fire periodeplaner i løpet av barnehageåret. 
Plan 1. aug. - sept. Tilvenning
Plan 2. okt. - nov.   Prosjekt 
Plan 3. jan. - mars.  Prosjekt 
Plan 4. april - jun. Prosjekt
Plan 5. juli - aug  Sommerplan tema

Periodeplanene gir detaljerte mål for perioden, evaluering av forrige periode, oversikt over 
merkedager og praktisk informasjon. Disse legges ut på barnehagens hjemmeside.

• OVERGANG BARNEHAGE/SKOLE
Grunnlaget for overgang barnehage/skole er plandokumentet ”samarbeid og sammenheng 
barnehage/skole” som er utarbeidet av Kristiansand Kommune.
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BARNET
FØRST!
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VISJON
Sammen gir vi barndommen verdi:  
Lek og glede, hverdagsmagi og vennegaranti.

Visjon er noe vi skal strekke oss etter, det er en ledestjerne for alt vårt arbeid i barnehagen. 
Vi jobber jevnlig med å kvalitetssikre at vi følger visjonen og at den ligger til grunn for alt 
vårt arbeid.

HVORDAN JOBBER VI MED VISJONEN I LINDTJØNN FUS BARNEHAGE
Vi ønsker at barn og ansatte skal oppleve magi i hverdagen. Vi har et variert og magisk 
persongalleri hos oss og lar folk få drive på med det de er gode i. Vi griper øyeblikk som 
kan bli magiske og gjør stadig magiske stunt i hverdagen. Vi har flere ganger fått pris for 
hverdagsmagien vår.

Vennegaranti – vi passer på at alle barna hos oss har en venn. Dersom vi oppdager at et barn 
ikke har en venn, jobber vi målrettet for dette og gjerne på tvers av avdelinger.  
3-6 års avdelingene har årlig en prosjektperiode som skal omhandle vennskap på en eller 
annen måte. Hvert år har vi barnesamtaler med 4 og 5 åringene der vennskap er et fast tema.

VERDIER
FUS har definert tre verdier som skal være forankret i alt arbeid i sine barnehager.
Disse verdiene er:

Glødende
Skapende
Tilstedeværende

VERDIGRUNNLAG FUS
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Barnehagens verdier beskriver hvordan vi ønsker å framstå, hvordan vi ønsker å bli omtalt 
og hvordan vi opplever den interne kulturen. Verdier beskrives som atferd og understøtter 
barnehagens prinsipper, etikk og kultur.

I Lindtjønn FUS barnehage har vi gjennomført tre verdisamlinger på ulike steder med 
forskjellig rammeverk. Selve prosessen ble likevel gjennomført med lik mal hver gang. 
Vi håper at måten vi har jobbet på har sikret medvirkning i hele personalgruppa. Vi har 
diskutert, skapt og sanset hver eneste verdi. Vi har drøftet, definert og sammen blitt enige 
om hvilken betydning verdiene skal ha for oss i vår unike barnehage. Dette gjelder i våre 
relasjoner med barna, foreldre, kollegaer og i forhold til omgivelsene (omdømmet vårt)

GLØDENDE
I Lindtjønn FUS barnehage gløder vi når vi møter barn, foreldre og kollegaer der de er. Vi 
lar oss rive med i lek og aktiviteter. Vi gløder ekstra når vi kan videreformidle  verdier og 
interesser som vi selv brenner for og det gis det rom for hos oss.

Ord som beskriver oss
Lekende • Nysgjerrige • Lidenskaplige
Grensesprengende • Byr på oss selv

SKAPENDE
Vi i Lindtjønn FUS barnehage ønsker å møte barna med fantasi og nyskapende ideer.  
Vi vil være en barnehage hvor barna kan utforske sin nysgjerrighet og kreative sider. Vi 
ønsker et samarbeid hvor hverdagsmagi gjenspeiler vårt arbeidsmiljø, både hos barn, 
foreldre og oss kollegaer imellom.

Ord som beskriver oss
Fantasifulle • Engasjerte
Utprøvende • Samarbeidende
Vi ser muligheter og ikke begrensninger.
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BARNET
FØRST!
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TILSTEDEVÆRENDE
I Lindtjønn FUS barnehage er vi tilstedeværende gjennom å møte hverandre med et smil, 
lytte til hverandre og se den enkeltes behov. Vi ønsker å være synlige og vise omsorg for 
barn, foreldre og kollegaer.

Ord som beskriver oss
Lyttende • Synlige • Glimt i øyet
Ser den enkelte • Vi er ”her og nå”

FUS tiltak for å oppnå målene:
1. Personalet deltar på kompetanseutvikling gjennom FUS skolen
2. Personalet deltar på veiledning
3. Personalet følger retningslinjene til Smartmat
4. Personalet følger FUS standard

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”, DE VET DE HAR 

PÅVIRKNINGSMULIGHET OG AT INNSPILLENE DERES TELLER
FUS BARN TENKER TILBAKE PÅ BARNEHAGETIDA MED  

GLEDE OG FRYD
FUS BARN FÅR ET SUNT OG VARIERT KOSTHOLD
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LEK
Lek er barnets viktigste aktivitet og har en fremtredende plass i barns liv. Alle våre mål for 
planlagte aktiviteter og prosesser tar utgangspunkt i barns lek. Når vi vet hvor viktig leken 
er for barns utvikling og vi i tillegg vet at barns lek har dårlige vilkår i dagens samfunn, blir 
barnehagens viktigste oppgave å støtte opp om barns lek og utvikling av lekekompetanse.

Overordnet mål
Lindtjønn FUS barnehage har gode vilkår for lek ute og inne.

Resultat mål
• Alle barn skal ha noen å leke med
• Alle barn skal utvikle lekekompetanse
• Alle barn skal øve seg på å bli bevisst på sine følelser og følelsesuttrykk.

Tiltak
• God plass og frihet til bevegelse og lek ute og inne.
• Utfordringer i lekemiljøet ute og inne
• Tilstedeværende personale som deltar aktivt i lek
• Personalet følger opp og er gode rollemodeller for barna
• Vi setter av god tid til lek
• Personalet støtter og veileder barna i lek
• Vi følger opp barn som ikke deltar i lek, holdes utenfor eller som ødelegger andres lek.
• Bevisste valg på hvilke leker vi tilbyr barna
• Barna får ulike erfaringer og opplevelser som gir inspirasjon til lek
• Spennende og varierte rekvisita som kan brukes i lek
• Personalet setter ord på ulike typer følelser.
• Personalet gir aksept på barnets ulike følelser.
• Personalet dramatiserer ulike følelser og følelsesuttrykk.

SATSINGSOMRÅDE
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KRISTIANSANDS BARNEHAGEN
Lindtjønn FUS barnehage er en del av Kristiansands barnehagen. Det betyr av vi er en del av alle 
barnehagene i Kristiansand og deltar på det som er av felles satsning i Kristiansand kommune. 

Kristiansandsbarnehagen har en felles visjon om at barnehagene skal være «ET GODT STED 
Å VÆRE- ET GODT STED Å LÆRE». Barnehagen jobber kontinuerlig med kvalitetsutvikling. 
Gjennom FLiK (forskningsbasert læringsmiljøutvikling i Kristiansand) har barnehagene i 
Kristiansand etablert en praksis med å analysere læringsmiljøet.

Alt arbeid i barnehagen skal bygge på følgende verdier:
1. Barn og voksne har en absolutt verdi
2. Barn vil lære og vise at de har lært.
3. Barn vil når de kan.
4. Barn som finner mening deltar.
5. Barn og unge som får medopplevelse samarbeider.
6. Alle barn har noe å tilføre felleskapet.
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Styringsdokumentet er barnehagens formålsparagraf Barnehagen skal i samarbeid og 
forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, fremme læring og danning 
som grunnlag for allsidig utvikling.

Egenledelse og lek er det pedagogiske grunnlaget i Lindtjønn FUS barnehage. Vi markerer 
egenledelse i lek og læring gjennom fire kundeløfter:
• Lekekompetanse
• God kommunikasjon
• Vennegaranti
• Eventyrlyst

EGENLEDELSE I LEK OG LÆRING
Egenledelse er evnen til å være aktiv og selvstendig i en oppgave over tid. Egenledelse er 
viktig fordi den er avgjørende for sosialt samspill, deltagelse og medvirkninger i barnehagen. 
Gode egenledelsesfunksjoner gir godt grunnlag for utvikling av vennskap, barn som mestrer 
sammen i lek, mobber sjelden hverandre. Nyere forskning tyder på at egenledelsesevne er 
viktigere enn intelligens og sosioøkonomisk bakgrunn for mestring i skolen.

Egenledelse deles inn i 7 områder
• Planlegging
• Organisering
• Arbeidshukommelse
• Fleksibilitet
• Selvregulering
• Selvmonitorering
• Igangsetting

OMSORG, LEK,  
LÆRING OG DANNING
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LEK
«I leken blir barna et hode høyere enn seg selv» sa Vygotsky. Leken har en fremtredende 
plass i barns liv. Leken har en egenverdi og er den viktigste siden ved å være barn.  
Leken endrer seg i takt med barns utvikling og alder. I leken foregår det meste på barns 
premisser og det forgår læring på mange områder. Av alle aktiviteter og pedagogiske 
metoder som konkurrerer om plass i hverdagene kan ingenting måle seg med leken.  
Leken kjennetegnes ved at den er spontan og frivillig, og styrt av barns indre forestillinger, 
erfaringer og fantasier.

Gjennom leken jobber vi for at barna skal oppleve eventyrlyst. Barna har ønske om å oppleve 
noe nytt, og de har mot til å by på seg selv. Rolleleken er en viktig arena for å fremme god 
språkutvikling, og legger grunnlaget for god sosial kompetanse. Gjennom leken lærer barnet 
følgende: turtaking, følge spilleregler, øve på sosiale koder, ta imot beskjeder, gi beskjeder, 
lytte, bli lyttet til, konfliktløsing, lære å forhandle, fordele roller, fleksibilitet, regulere atferd, 
ta initiativ, utvikle språket, bearbeide følelser, sette seg inn i andres
situasjon, prøve og feile, mestre, bruke fantasien, oppøve oppmerksomhet og konsentrasjon 
og tilegne seg kunnskap.

LÆRING
Vi tror at barn lærer hele tiden og de ønsker å lære noe nytt om både tema og ferdigheter. 
Læringen foregår både formelt og uformelt. Vi har klare mål i barnehagen for fastsatte 
aktiviteter og rutiner. Vi er bevisst på at barn lærer forskjellig og at barn bruker alle sansene 
sine i læringssituasjoner. Vi skal ha et mål for det vi i personalet setter i gang. Vi er også 
opptatt av å følge barna i det de er opptatt av og bruker det som utgangspunkt for barns 
læring. Uformell læring handler om læring som skjer i lek og ”her-og-nå” situasjoner.

Hva gjør vi i Lindtjønn FUS barnehage
• Prosjektbasert læring
• Samlingsstund/grublestund hvor vi ønsker å formidle noe til barna
• Utforskerstund
• Førskoleklubb
• Er bevisst på hvordan vi tilrettelegger vårt fysiske miljø. Rommet skal gjenspeile det vi 

jobber med her og nå.
• Delta i hverdagsgjøremål som lage mat, vaske, støvsuge og rydde.
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DANNING
Danning er å ha et bevisst og aktivt forhold til omgivelsene og reflektere over det en gjør i 
samspill med andre. Barn må få utfordringer, kunnskap, ferdigheter og støtte for å handle 
omsorgsfullt og ta gode etiske valg. Danning er en kontinuerlig prosess gjennom hele livet.

Hva gjør vi i Lindtjønn FUS barnehage
• Er bevisst på barns medvirkning fra 0- 6 år
• Grublestunder/utforskerstunder hvor vi undrer oss sammen med barna
• Etiske dilemmaer presenteres for barna og vi samtaler og hører hva de har å si og tenker
• Formidler av barnekultur / kultur

VENNSKAP OG FELLESSKAP
For at vi mennesker skal fungere i et felleskap, er sosial kompetanse en forutsetning. I 
barnehagen må vi jobbe bevisst med holdninger, ferdigheter og kunnskaper som utvikles 
gjennom sosialt samspill. Alle barn skal føle seg betydningsfulle, og det skal legges til rette 
for utvikling av vennskap. Det er i den fantasifulle, kreative og fasitløse leken at samspill kan 
utforskes og vennskap kan dannes og utvikles. Barnehagen skal hjelpe barnet til å mestre 
balansen mellom å ivareta egne behov og det å ta hensyn til andres behov.

Hva gjør vi i Lindtjønn FUS barnehage
• Prosjektarbeid – skaper felles opplevelse og felles inspirasjon
• Felles samlinger på huset.
• Fadderordning på stor avdeling
• Lekegrupper
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KOMMUNIKASJON OG SPRÅK
Vår barnehage skal  være et sted som fremmer barns kommunikasjon og språkutvikling 
i omgivelser der personalet er bevisst sin rolle som språklige forbilder. Barnehagen 
arbeider systematisk med å utvikle barnehagens språkmiljø i forhold til språkstandard  for 
barnehagene i Kristiansand. 
Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold. Språk er avgjørende 
for sosiale relasjoner, samspill, vennskap og læring. Gjennom barnehagehverdagen skal 
barna møte et personale som er bevisst deres rolle som språklige forbilder. Barnehagen 
har en oppgave i å fremme barnas språkkompetanse, samt å anerkjenne barnas ulike 
kommunikasjonsuttrykk. Vi følger Kristiansand kommunes språkstandard, ved at vi bruker 
TRAS på de barna vi er i tvil om har språkvansker og på alle tospråklige barn. 

Hva gjør vi i Lindtjønn FUS barnehage
• Språklig bevissthet i samtale med barn, fokus på åpne spørsmål.
• Har gode, varierte bøker tilgjengelig for barna
• Prosjektrommene er språkstimulerende
• Stort fokus på rolleleken.
• Er bevisst på å bruke språket aktivt i ulike rutinesituasjoner
• Fokus på felles samtaler rundt måltidene
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BARNEHAGEN SOM 
KULTURARENA

”Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og 
bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap.” 
(Barnehagelovens §2 Barnehagens innhold)

SLIK JOBBER VI MED KULTUR I LINDTJØNN

Tradisjoner i Lindtjønn FUS barnehage
• Høstfest med foreldre og søsken
• FN-dagen. Bli kjent med andre kulturer.
• Lucia-feiring
• Julegrantenning
• Julebord for barna i barnehagen
• Samefolkets dag for førskolegruppa
• Karneval
• Vinter OL
• FUS dagen
• 17. mai-feiring
• Avslutningstur, overnatting og markering 

av førskolebarna
• Sommerfest
• Teaterforestillinger  

(tilbudet varierer fra år til år)

• Fellessamlinger for hele huset (musikk, 
dans, drama, rim og regler osv)

• Påskesang i Oddernes kirke
• Påskefrokost med foreldre
• Museumsbesøk - varierer fra år til år
• Lokale kulturarenaer vi bruker:
• Naboskolene
• Biblioteket
• Vest-Agder fylkesmuseum
• UIA
• Oddernes kirke/Søm kirke
• Agder naturmuseum
• Sørlandets Kunstmuseum
• Kilden

Grunnet Kristiansand Kommunes trafikkpolicy vil utflukter med barn under 3 år være begrenset.
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DEMOKRATI OG BARNS MEDVIRKNING 
Barnehagen skal fremme demokrati og være et inkluderende felleskap hvor barna får 
anledning til å ytre seg, bli hørt og delta.
Barns medvirkning handler først og fremst om en holdning hos personalet i relasjon med 
barna. Barnet skal bli møtt som et selvstendig lite menneske. Det de sier/ signaliserer 
skal bety noe for hva som gjøres i barnehagen. Personalet skal lytte, sette grenser og 
ikke gi barna valg som kan være til skade for dem selv eller andre. Ved alle valg følger 
konsekvenser. Noen ganger betyr det å ta et valg, at du velger bort noe annet.
Andre ganger betyr det at man må ordne opp eller rydde opp etter et dårlig valg. Vi tror at 
dette utvikler barns selvstendighet.

Det er viktig å legge til rette for arenaer der barna blir hørt. I Lindtjønn har vi samlingsstund, 
grublestund og utforskerstund. De minste barna er avhengige av at de omgir seg med et 
personalet som ser og skjønner deres måte å uttrykke seg på. Vi bruker god tid i forkant 
av prosjektperiodene til å observere hva barnas interesser er. Dermed sikrer vi at barna 
møter nye tema/ prosjekt med et utgangspunkt eller elementer fra sin lek og interesse. Vi 
gjennomfører barnesamtaler hvert år med de eldste barna. Barna blir intervjuet og får blant 
annet spørsmål om hvordan de opplever barnehagen og hva de ønsker mer/mindre av.

BARNEHAGENS 
VERDIGRUNNLAG
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Inkludering og likeverd er et fundament i barnehagens verdigrunnlag. Dette er et 
holdningsskapende arbeid som er en kontinuerlig prosess. Vi forankrer vårt holdningsarbeid 
i etiske retningslinjer utarbeidet av FUS. Alle barn skal finne sin plass i et inkluderende miljø. 
Miljøet må tilpasse seg barnet og ikke motsatt.
Personalet i barnehagen har ansvar for at alle barn får oppleve seg selv og hele gruppen som 
betydningsfulle personer for fellesskapet.

Hvordan jobber vi med inkludering og likeverd i Lindtjønn FUS barnehage
• Alle mennesker er like verdifulle
• Alle skal få like muligheter ut fra sine egne forutsetninger til å leke, lære, samhandle 

og delta i barnehagens aktiviteter. Se barnehagens progresjonsplan og hva vi tilbyr den 
enkelte aldersgruppe.

Alle har behov for å oppleve mestring
• Vi tror på det å være mest mulig i aktiviteter der en har størst mulighet for å lykkes og 

føle mestring. Det betyr at dersom et barn har utfordringer i sin hverdag vil vi bygge 
videre på barnets styrker for at barnet skal oppleve mestring i sine utfordringer.

• Vi ønsker at alle barna skal ha tro på seg selv.

Alle kan lære noe av andre
• Barn og personal beriker hverandre gjennom sine ulikheter. 
• Alle jobber med samme prosjekt på avdelingen uavhengig av funksjonsevne.

Alle kan leke og lære sammen med andre
• Vi ønsker at barna skal få variert erfaring i å være 

sammen med forskjellige mennesker. 
• Vi legger tilrette for organiserte aktiviteter som sikrer 

mangfold og variasjon i hva vi skal gjøre og hvem vi gjør 
det sammen med.

• Vi har nulltoleranse for mobbing og utestegning i lek.

MANGFOLD OG  
GJENSIDIG RESPEKT

BARNET
FØRST!
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DEFINISJON:
«Ivareta menneskers behov i dag uten å ødelegge muligheter for kommende generasjoner til 
å dekke sine behov» (FN 1987)

MÅL:
I Lindtjønn FUS barnehage ønsker vi å utvikle en begynnende forståelse for bærekraftig utvikling.

Slik gjør vi det i Lindtjønn FUS barnehage:
• Utvikle kunnskap, ferdigheter og holdninger til å kunne ta ansvar for natur, kultur og 

respekt for livet. Gjennom prosjektarbeid, turdager, samlingsstund og et personal som 
opptrer som gode rollemodeller. Her kommer aktivitet som kildesortering, gjenbruk, 
dyrke egne grønnsaker i drivhuset.

• Skape bevissthet hos barna at de er en del av et større fellesskap der egne valg og 
handlinger påvirker andre. Peke på sammenhenger og fokusere på at alt henger sammen. 
Her kommer aktiviteter som å arrangere FN dagen med fokus på barns rettigheter. 
Innsamling til andre barn som trenger hjelp i Norge ( julegryte/omvendt julekalender) 
og Innsamling til barn som trenger hjelp i andre land som for eksempel Kristiansand 
kommunes vennskapsby Rajshahi.

BÆREKRAFTIG UTVIKLING
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BARNET
FØRST!
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UTDRAG FRA RAMMEPLANEN:
”Likestilling mellom kjønnene skal gjenspeiles i barnehagens pedagogikk. Barnehagen skal 
oppdra barn til å møte og skape et likestilt samfunn. Barnehagen skal bygge sin virksomhet 
på prinsippet om likestilling mellom de to kjønn. Gutter og jenter skal ha like muligheter til å 
bli sett og hørt og oppmuntres til å delta i felleskap i alle aktiviteter i barnehagen. Personalet 
må reflektere over sine egne holdninger og samfunnets forventninger til gutter og jenter.

Det finnes et mangfold av posisjoner og væremåter for både gutter og jenter, men ikke alle 
posisjoner og væremåter står til disposisjon for alle gutter og jenter.
Det er derfor viktig at vi i personalet blir bevisst på våre ubevisste holdninger og setter ord 
på de forventningene vi har til de to ulike kjønn. Det er en viktig oppgave for personalet i 
barnehagen og ikke reprodusere de tradisjonelle kjønnsrolleforventingene til gutter og jenter.

Hvordan jobber vi med likestilling i Lindtjønn FUS barnehage
• Vi har forskjellig utstyr/ leker som tilbys alle uansett kjønn.
• Vi forsøker å ha mest mulig kjønnsnøytrale leker.
• Vi ønsker leker som har forskjellig funksjon og som innbyr til forskjellig bruk.
• Vi er bevisst på forventninger vi har til kjønn og hvilket språk vi bruker når vi snakker til 

barna. F.eks søte jenter/tøffe gutter. Vi forsøker å velge andre uttrykk som ikke overfører 
forventninger til kjønnet. Dette er en kontinuerlig prosess.

• Begge kjønn får like muligheter til å delta i alle aktiviteter i barnehagen. Vi skal ikke 
favorisere et kjønn når vi velger hvem som skal være med i aktiviteter.

• Vi har mannlige og kvinnelige rollemodeller i personalgruppa som utfører samme  
type oppgaver.

• Lekegrupper på tvers av kjønn for å fremme vennskap mellom gutter og jenter.
• Drøfte problemstillinger knyttet til likestilling med utgangspunkt i praksisfortellinger  

eller caser.

LIKESTILLING
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Vår barnehage skal være et sted som fremmer livsglede, humor, undring og medopplevelser. 
Barna skal oppleve å mestre sine hverdager og liv, i trygge omgivelser med rom for utforskning 
og sunne helsevaner.

MOBBING
Definisjon:
«Mobbing av barn i barnehagen er handlinger fra voksne og/eller andre barn som krenker 
barnets opplevelse av å høre til og være en betydningsfull person for fellesskapet.»  
(Lund m.fl., 2015) 

Mobbing handler om å bli utestengt fra fellesskapet.
I Lindtjønn FUS barnehage er vi tydelige på at mobbing er en uakseptabel handling.  
Vi setter fokus på at det er handlingen vi ikke aksepterer, ikke barnet som mobber som person.

MÅL:
Personalet og foreldre har ett felles ansvar for å forebygge, og hindre at mobbing utvikler seg.

Hva gjør vi i Lindtjønn FUS barnehage?

FOREBYGGING:
• Ett prosjekt i året som omhandler vennskap
• Vennegaranti – alle barn skal ha minst en venn
• Egenledelse – med fokus på rollelek
• Tilstedeværende ansatte – Sikre oversikt over alle områder
• Observasjoner
• Foreldresamarbeid – god og ærlig kommunikasjon

AVDEKKING:
• Barnesamtaler for alle 4 – 5 åringer
• Observasjoner
• Foreldresamarbeid
• Tilstedeværende personal

LIVSMESTRING OG HELSE
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HÅNDTERING:
• Foreldresamtale/møte
• Samtale og støtte de involverte
• Vurdere hjelp/støtte fra andre instanser

Hvordan kan foreldre være med å forebygge mobbing?
• Ikke omtal uakseptabel adferd hos andre barn som f.eks. slåing, biting, språkbruk,  

over hodet på barna.
• Overhold barnehagens regel om bursdagsinvitasjon. Inviterer alle av samme kjønn,  

eller i samme aldersgruppe.
• Avtalte besøk etter barnehagen kan virke ekskluderende i løpet av barnehagedagen. 

Varier hvem som inviteres, og ikke la barnet bestemme på forhånd hvem som skal  
være med hjem.

SMARTMAT
I FUS barnehagene tilbyr vi SmartMat. Fokuset vårt er at maten vi serverer inneholder 
næringsstoffer og byggeklosser til barn i utvikling.

Retningslinjene
• Vi serverer grønnsaker til måltidene
• 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 størst mulig grad naturlige søtningsstoffer
• Vi har god balanse mellom varmmåltider og brødmåltider for å skape variasjon
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Slik gjør vi det i Lindtjønn FUS barnehage
• I vår har vi vært igjennom en lengre periode hvor vi har arbeidet spesifikt med hver 

retningslinje. Dette har gjort at vi har gått igjennom innholdet i maten vi serverer barna 
og følger retningslinjene.

• Vi serverer varm mat en gang i uka.
• Baker rundstykker/brød.
• Varierer med pålegget vi serverer barna. Minst en dag i uka serverer vi bare fiskepålegg.
• Har grønnsaker og frukt til 2. måltid hver dag.
• Barna har med niste på turdagene.
• Vi ønsker at våre måltider skal fremme matglede, gi gode smaksopplevelser, stimulere til 

god utvikling og læring, rett næring, gode samtaler og nok tid til dette.

FØLELSESBEVISSTHET
God psykisk helse er viktig hele livet. Alle, både barn og voksne, møter både oppturer og 
nedturer gjennom hverdagen og livet. Barn som lærer å takle vonde og vanskelige følelser 
tidlig, får det enklere senere i livet. 

MÅL
Alle barna skal få styrket sin psykiske helse ved å bli bevisst sine følelser og regulere sine 
følelsesuttrykk.

Tiltak
• Personalet viser empati og aksept for barnas følelser.
• Personalet setter ord på barnas følelser.
• Personalet bruker rollespill/dramatisering for å synliggjøre og konkretisere følelser og 

følelsesuttrykk.
• Spill om følelser for 3-6 års-avdelingene.
• Tilgjengelig litteratur og sanger om følelser.
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NATUR, MILJØ OG TEKNOLOGI
Barna skal få oppleve naturen i all slags vær og bli kjent med, og få forståelser for ulike 
planter og dyr, landskap og årstider. De skal få kjennskap til naturen og bærekraftig utvikling, 
lære av naturen og bli kjent med hvordan vi kan ta vare på naturen. De skal få undre seg over 
naturens mangfold og få forståelse for hvordan teknologi kan brukes i lek og i hverdagen.

0-2 åringer 3-4 åringer 5-6 åringer

• Naturopplevelser
 - Se på ulike innsekter, 
planter og dyr

 - Tur i skogen
 - Bærtur

• Gi de erfaringer med 
tekniske leker
 - Puttekasse
 - Kasseapparat

• Miljøvern
 - Kildesortering
 - Gjenbruk

• Lære om årstider,  
se tegn i naturen

• Studere været, temp.
• Bygge og 

konstruksjonslek
• Så og høste ulike 

grønnsaker
• Eksperimentere eks. 

raketter, vulkan
• Rotur i Lindtjønn

• Lære om hvordan man 
kler seg etter været

• Gi kjennskap til ulike 
trær, plante og dyrearter

• Spikke
• Gi barna kjennskap til 

fødsel, vekst, aldring og 
død

• IT

FAGOMRÅDENE OG  
PROGRESJONSPLAN
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NÆRMILJØ OG SAMFUNN
Barna skal få bli kjent med personer, arbeideplasser, kulturarenaer og institusjoner i 
barnehagens nærmiljø.
De skal få erfare at uansett alder, kjønn og forutsetning skal alle ha like muligheter og vite 
at de er viktige i fellesskapet. I barnehagen bruker vi ulike medier og litteratur for å gi barna 
kunnskap og forståelse om ulike temaer.

0-2 åringer 3-4 åringer 5-6 åringer

• La barna bli kjent med 
nærmiljøet
 - Tur i Jegersberg og 
skogsområder Søm

• La barna erfare at de 
er en del av et større 
fellesskap.
 - Synge navnesang- 
hvem er her/ hvem er 
ikke her

 - Vente på tur
 - Dele

• Vi blir kjent med rutinene 
på avdelingen

• Lærer om ulike yrker
• Brannvern
• 17. mai feiring
• Synge lokale sanger
• Tur til Oddernes/Søm 

kirke
• Tur til naboskolen
• Bruke og vedlikeholde 

turplass
• Utflukter og opplevelser i 

lokalsamfunnet
• Markere samefolkets 

dag.

• Skolebesøk
• Førskoleklubb

 - Markere samefolksets 
dag 
6. februar

 - Meg selv, familien, 
adresse

• Demokrati
• Ekspertundersøkelse
• Følge felles regler
• Grublestund
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KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST
Gjennom arbeid med kommunikasjon, språk og tekst jobber vi for at barna utvikler et 
godt muntlig språk og evne til å kommunisere i et sosialt samspill. Nonverbal og verbal 
kommunikasjon er viktig for et rikt språk. Barna skal få kjennskap til bokstaver og tekster.

0-2 åringer 3-4 åringer 5-6 åringer

• Introdusere ulike 
pekebøker og bildebøker

• Fortelle enkle eventyr 
ved hjelp av:
 - Bøker
 - Bilder
 - Dramatisering
 - Sanger
 - Dukketeater
 - Lydbøker

• Synge sanger med og 
uten bevegelser

• Enkle rim og regler
• Ukas ord

 - Jobbe med enkeltord 
over lenger tid.

• Snakkepakka
• Introdusere jevnlig ny 

litteratur

• Samlingsstund
 - Vente på tur
 - Lytte til hverandre
 - Gjengi kjente rim, 
fortellinger og sanger

 - Gi kollektive beskjeder
 - Fortelle noe i en større 
gruppe

• Stimulere til lekelesing 
og lekeskriving
 - Gjenkjenne sin bokstav 
og navn på plassen sin 
etc.

• Høytlesning med noe 
lengre tekst.

• Brettspill
• Øve på å løse konflikter 

og lignende ved bruk av 
samtale.

• Førskoleklubb
 - Gi barna kjennskap til 
bokstaver

 - Øve på å skrive 
navnet, gjenkjenne 
symboler.

 - Rimeord
 - IT
 - Preposisjoner
 - Kollektive beskjeder
 - Gjennomføre en 
konkret oppgave

• Fortsettelsesbok
• Tekstskaping

 - Grublestund
• Fortellingsanger med  

flere vers
• Ekspertundersøkelse
• Presentasjon for de 

andre i barnegruppa 
f.eks framføring 
på sommerfest og 
fellessamlinger

• Øve på å fortelle vitser 
og gåter
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KUNST, KULTUR OG KREATIVITET
Barnehagen skal gi barna mulighet til å oppleve kunst og kultur, og til å få uttrykke seg 
kreativt ved hjelp av ulike teknikker og materialer. Vi vektlegger sang og musikk daglig i ulike 
uttrykksformer.

0-2 åringer 3-4 åringer 5-6 åringer

• Gi barna erfaring med 
ulike formingsmaterialer
 - Håndtere pensel
 - Male med hender
 - Modellkitt
 - Leire
 - Fargestifter

• Introdusere 
primærfargene

• Musikk
 - Høre på ulike musikk 
sjangere

 - Danse etter musikk
 - Synge sanger med og 
uten bevegelser

 - Hvilestund til musikk
• Drama

 - Dramatisering av ulike 
eventyr

 - Hendelser og 
fortellinger

• Blanding av ulike farger
• Klippe og lime i og på 

ulike materialer
• Musikk

 - Rytme med 
instrumenter

 - Dans
 - Sangleker
 - Øve på å opptre
 - Sanger med flere vers

• Drama
 - Rollelek
 - Utkledning
 - Forestilling og show

• Gi barna et forhold til 
kunst og kultur gjennom 
besøk på utstillinger, 
teater osv

• Gi rom for å skape egne 
sanger og fortellinger.

• Underholde for foreldre 
(sommeravslutning, 
juleavslutning)

• Sy tråklesting
• Overnatting i barnehagen 

med avslutningstur.
• Skoleunderholdning 

i Lindtjønn (vårsang, 
Fagerholtdagene)
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KROPP BEVEGELSE, MAT OG HELSE
Gjennom arbeid med kropp, bevegelse mat og helse bidrar personalet til at barna skaffer 
seg ulike erfaringer og utvider forståelse og respekt for egen og andres kropp. Vi vektlegger 
hygiene, godt kosthold og god veksling mellom aktivitet og hvile. I arbeid med fagområdet 
legger vi til rette for aktiviteter i barnehagen og i nærmiljøet.
Gjennom FUS smart mat legger vi vekt på et variert og sunt kosthold med frukt og 
grønnsaker hver dag.

0-2 åringer 3-4 åringer 5-6 åringer

• Legge til rette for grov- 
motoriske aktiviteter
 - Tur
 - Utelek
 - Aking
 - Dans
 - Gymlek
 - Balanse, klatre, løpe
 - Sanserom

• Sanger med bevegelse
• Sunt kosthold
• Oppfordre barna til å 

ta del i smøremåltid og 
spise selv.

• La barna ta del i baking 
og matlaging

• Legge til rette for 
finmotoriske aktiviteter
 - Tegne

• Perle med store perler
 - Male
 - Puslespill

• Selvstendighetstrening
 - Påkledning
 - Smøremåltid
 - Dotrening

• Hvilestund
• Bevegelse og regelleker
• Håndvask
• Puslespill
• Grovmotoriske 

aktiviteter
 - Kaste/ta imot stor ball
 - Balansere
 - Diagonal gange
 - Fotball
 - Korte skiturer
 - 2 turdager
 - Lengre turer eks. 
Stitjønn

• Finmotoriske aktiviteter
 - Perle
 - Klippe
 - Lime

• Gi rom for å skape egne 
sanger og fortellinger.

• Underholde for foreldre 
(sommeravslutning, 
juleavslutning)

• Sy tråklesting
• Overnatting i barnehagen 

med avslutningstur.
• Skoleunderholdning 

i Lindtjønn (vårsang, 
Fagerholtdagene)
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ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI
Barnehagen legger til rette for at barna skal tilegne seg samfunnets grunnleggende normer 
og verdier. Vi ønsker at barna skal utvikle respekt, toleranse og interesse for hverandre 
på tross av ulik kultur, religion og livssyn. Vi lar den kristne kulturarven komme til uttrykk 
gjennom høytidsmarkeringer.

0-2 åringer 3-4 åringer 5-6 åringer

• Legge til rette for 
samlinger hvor barna 
kan observere høytider, 
tradisjoner og livssyn 
som er representert i 
barnegruppa.
 - Sanger
 - Forenkle jule- og 
påske-evangeliene

• Veilede barna på rett og 
galt
 - Grip inn i situasjoner 
som skjer i hverdagen

 - Bruk det som tema i 
samling

• La barna få undre seg 
over ulike situasjoner og 
hendelser.

• Relasjonsbygging på 
tvers av avdelingene.
 - fellessamling en gang  
pr uke

• Rutiner og regler på 
avdelingen og tur.
 - vente på tur og gode 
bordvaner.

• Markering av høytider og 
tradisjoner
 - Jule- og 
påskeevangeliet

 - 17.mai, tog, øve på 
nasjonalsang

• Likestilling – like 
utfordringer og tilbud 
uavhengig av kjønn

• Konfliktløsning
• Relasjonsbygging 

blant barn og voksne i 
barnehagen, på tvers av 
avdelinger.

• Grublestund
• Rutiner og regler på 

avdelingen og på tur
 - Vente på tur, gode 
bordvaner

• Gi barna kjennskap 
til ulike høytider og 
tradisjoner

• (FN- dagen, samefolkets 
dag, 17. mai, jul og 
påske)

• Kjenne til at mennesker 
er forskjellige og 
har forskjellige 
forutsetninger og vise 
respekt for det.

• Ekspertundersøkelse
• Grublestund (samtale 

om etiske spørsmål, 
vennskap, konflikt- 
løsning og likestilling )

• Voksne som møter 
barns tanker/ spørsmål 
og nysgjerrighet på 
livet med forståelse og 
respekt
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ANTALL, ROM OG FORM
Barnehagen oppmuntrer til matematisk forståelse og logisk tenkning gjennom lek, samtaler 
og hverdagsaktiviteter. Vi gjør barna kjent med matematiske begreper på en lekende måte 
slik at de blir bedre rustet til videre skolegang.

0-2 åringer 3-4 åringer 5-6 åringer

• Introdusere tallrekken 
1-10
 - Telle antall barn

• Gi tilgang på klosser og 
leker med ulik form
 - Duplo
 - Puslespill

• Legge til rette for lek på 
barnas premisser
 - Bygge
 - Sortere
 - Riste
 - Smake
 - Klemme
 - Putte oppi
 - Tømme ut av

• Fokuserer på sanger, rim 
og regler og eventyr om 
tall.

• Barna blir kjent med 
barnehagens inne- og 
uteområder. (f. eks. at 
barna har faste plasser 
i garderoben og ved 
matbord som blir 
gjenkjent ved hjelp av 
bilder, forbinde de ulike 
rommene med rutiner og 
aktiviteter)

• Få kjennskap til tallrekka 
1-20

• Øve på å telle 
gjenstander, tall osv.

• Mattepakka
• Matlaging
• Måling
• Bli kjent med 

geometriske former som 
firkant, trekant og sirkel

• Konstruksjonslek med for 
eksempel Kaplaklosser, 
lego og togbane.

• Spill
• Puslespill 20-60 brikker
• Tid

 - årstid, måned, uke, 
dager og klokke

• Førskoleklubb
 - Få kjennskap til 
tallrekka 1-30

 - Parkobling
 - Tid: årstid, mnd, uke, 
dager og klokka

 - Rekkefølge
 - Mengder
 - Geometriske former 
(kvadrat, sirkel, oval, 
trekant)

 - Størrelser
 - Bursdag

• Brettspill/ terningspill 
(Regnespill, lesespill, se 
hva jeg kan)

• Mål og vekt
• Avansert 

konstruksjonslek
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DOKUMENTASJON OG 
VURDERING

PEDAGOGISK DOKUMENTASJON 
Pedagogisk dokumentasjon skiller seg fra ordinær dokumentasjon ved at den bidrar til kritisk 
refleksjkon over praksis. Når barnehagen arbeider med egen vurdering og progresjon er det 
den pedagogiske dokumentasjonen som vektlegges, da den rommer mulighet for endring 
og utvikling av praksis. Dokumentasjon av barnehagens arbeid danner utgangspunkt for 
drøftinger av nye planer og utvikling av virksomheten og gir nyttig informasjon til dere 
foreldre, eiere og andre samarbeidspartnere.

Vi vil dokumentere gjennom
• Periodeplanene
• Dagsrapport i Mykid
• Det barna skaper i barnehagen
• Prosjektbøker
• Praksisfortellinger

VURDERING
Vurdering av det vi gjør i barnehagen er en viktig forutsetning for god planlegging og 
utvikling av barnehagens innhold. Vi må hele tiden se, tolke og forstå relasjoner og samspill 
som utgjør barnehagens daglige virksomhet. Vi må vurdere hvordan vi skal komme videre 
og vektlegge det som er bra og hindre det som er uheldig. Vi har årlige brukerundersøkelser 
hvor dere som foreldre/foresatte får mulighet til å komme med deres vurdering av arbeidet i 
barnehagen.

Dette vurderte vi i forrige periode:
Rommet som 3.pedagog og da med fokus på avdelingens prosjektrom.
Det varierer ofte hvor godt prosjektene synes i prosjektrommene. Det er en felles oppfatning 
at det tar tid å komme i gang. Vi har erfart at det bør bygges et rammeverk på prosjektrommet 
i begynnelsen av prosjektperioden slik at det oppleves for spennende for barna å sette i gang. 
Abstrakte temaer som vennskap og etiske dilemmaer er ikke godt utgangspunkt for prosjekt og 
prosjektrom. Dette bør implementeres i prosjektet på en annen måte.
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Vi ser at på småbarnsavdeling bør vi ha fokus på sansing, store elementer som barna kan 
samle seg om i stedet for mye små leker Det bør også være fokus på at de finnes rekvisita til 
mange barn på småbarnsavdeling da det kan være vanskelig for barnet i leken å skulle dele 
og planlegge når mange mangler verbalt språk til å utrykke ønsker og behov.

På de storbarns avdeling er det lurt å involvere barna mer i oppbygningen av rommene.  
Det er viktig  at det hele tiden tilføyes nye elementer. 

Vår hovedutfordring er at personalet ikke skal ta definisjonsmakten over prosjektrommene.  
Vi må legge til rette for at barna kan bygge og utvikle rommene slik at det gir mening i 
barnas lek og oppfatning av konteksten leken står i.

DETTE VIL VI VURDERE KOMMENDE PERIODE:
5-åringene i barnehagen
• Hva skal femåringene ha med seg i bagasjen fra barnehagen?
• Hva skal femåringene være sammen om siste året i barnehagen?

Uteleken for de aller yngste barna
• Hvordan skape lekemuligheter ute for de aller yngste som ikke kan gå selv?
• Hvordan skape gode lekemuligheter i den kalde årstiden med snø og is for de aller yngste?

HVORDAN VURDERER VI?
• Ledermøter i lederteamet annenhver uke
• Tilbakemeldinger fra barna. Tilbakemeldinger kan også være observasjoner og 

kroppsspråk hos de minste.
• Formelle og uformelle samtaler med foreldrene
• Planleggingsdager
• Avdelingsmøter
• Personalmøter
• Barnesamtaler
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OVERORDNET MÅL
Bevisstgjøring av personalet og heve personalets kompetanse

Tiltak
• Gruppeveiledning
• Kurs
• Personalmøter
• Gi hverandre tilbakemeldinger, ris og ros
• Humor og glede
• Gode utarbeidede rutiner
• Praksisfortellinger. De ansatte skriver om sine opplevelser med barna. Dette bruker vi 

som veiledningsgrunnlag og dokumentasjon
• Etiske retningslinjer
• FUS-skolen. De ansatte drar på kurs i regi av FUS
• Førstehjelpskurs
• Medarbeidersamtaler
• Trivselssamtaler
• Kurs rettet mot målet vårt
• Faglitteratur

MÅL
Vi ønsker å heve personalets kompetanse når det gjelder:
Relasjonskompetanse og relasjonsledelse. 

Relasjonene vi etablerer oss voksne imellom og til barna og foreldrene deres, danner 
grunnlaget for alt pedagogisk arbeid i barnehagen. Det er altoverskyggende å ha gode 
relasjoner i barnehagen for å skape et godt læringsmiljø for barna, og et godt arbeidsmiljø 
for personalet. Vi vil fokusere på følgene dette året:
• Hva er relasjonskompetanse?
• Om tillit og emosjonell modenhet.
• God dialog med barn, kollegaer og foreldre.
• Livsmestring i barnehagen.

PERSONALUTVIKLING
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BARNET
FØRST!
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SAMARBEID OG OVERGANGER

Barnehagen skal samarbeide med foreldrene både individuelt og som gruppe. Foreldrenes 
medvirkning er nedfelt i barnehageloven. Foreldrene skal ha mulighet til innflytelse 
gjennom samarbeidsutvalg, foreldreråd, foreldremøter og foreldresamtaler. Oppdragelse er 
foreldrenes ansvar gjennom barnekonvensjonen og barneloven. Barnehagen skal være et 
supplement til hjemmet. Det er opprettet et eget foreldreutvalg for barnehager i Kristiansand 
(FUB) som et fellesorgan for alle foreldre med barn i barnehagen i Kristiansand kommune. 

Samarbeid om hvert enkelt barn skjer i de daglige møtene og i planlagte samtaler. 
Alle barnehager skal ha et samarbeidsutvalg som er rådgivende, kontaktskapende og 
samordnende organ for barnehagen og foreldrene. Samarbeidsutvalget fastsetter årsplanen

SAMARBEIDSPARTNERE
• Samarbeidsutvalget i barnehagen som består av foreldre, ansatte og en representant for 

eier. Informasjon om dette finnes på hjemmesiden.
• Foreldrerådet – består av alle foreldre
• Trygge barnehager
• Kristiansand kommune

 - som tilsynsmyndighet
• Pedagogisk psykologisk tjeneste
• Fagerholt/Presteheia/Strømme/Vardåsen skole
• Barnehager i nærmiljøet

 - Universitetet i Agder
 - Barnevernet
 - Pedagogisk støtteenhet
 - Helsestasjon
 - Familiens hus
 - Eierstyret
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OVERGANG BARNEHAGE – SKOLE
Barn skal ha et sammenhengende læringsløp fra barnehage til SFO og skole. Et samarbeid 
mellom barnehagen og SFO/ skolen er derfor viktig. Kristiansand kommune har utarbeidet 
rutiner for dette samarbeidet. Både foreldre og barn deltar i arbeidet med å skape en trygg 
og god overgang. Barnehagen sender i samråd med foreldre et overføringsskjema til SFO/ 
skolen der også barnet får bidra med informasjon

Mål
• Barna skal styrkes i at de er de eldste i barnehagen og snart står foran en ny epoke i livet 

sitt. Som gruppe og enkeltbarn skal de få opplevelser og erfaringer som forbereder dem 
til skolestart

• Barnet blir kjent med skolen
• Barnehagetiden avsluttes på en god måte og skolen er forberedt på å ta imot barnet

Tiltak
• Disse barna skal i tillegg til å ha ulike aktiviteter på avdelingen, ha aktiviteter sammen 

minst en gang i uka. Da skal de dra på turer, de skal ha musikkaktiviteter, lese bøker og 
dramatisere.

• På våren har vi en dagstur for seksåringene
• Overnatter i barnehagen 
• De skal besøke skolene i nærmiljøet.
• Vi har en høytidelig markering med tale og rose til hvert enkelt skolebarn.
• Vi inviterer skolebarna på besøk på høsten i 1.klasse
• Førskolegruppe med de barna som skal begynne på skolen.
• Kontaktpedagog skriver overføringsskjema til skolen, der barna bidrar med tegninger og 

forventninger til skolen.
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OVERGANG FRA LITEN TIL STOR AVDELING 
Overgang fra liten til stor avdeling er spennende, men det kan for mange være en stor 
overgang. Det blir mindre voksentetthet, noe høyere forventninger og andre utfordringer. Vi 
i personalet jobber hardt for å få denne overgangen til å bli så naturlig og fin som mulig.  
 
Hva gjør vi i Lindtjønn FUS barnehage: 
• Nøye gjennomtenkt plassering av barna 
• Felles informasjonsmøte for foreldre som har barn som skal over på ny avdeling 
• Gradvis høyere forventninger til barna i fht. barnets alder og modenhet 
• Besøk på ny avdeling en gang i uken fra og med mai 
• Barnet får tildelt primærkontakt innen juni 
• Vi har åpne avdelinger med mye felles utetid 
• Felles tilvenningsuke i august, hvor en kjent følger med barnegruppen over på ny avdeling 
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MÅLSETTING:
Oppstarten i barnehagen skal gi barnet en sikker havn for nære og trygge relasjoner.

For å få til en god og trygg oppstart for både barn og foreldre bruker vi en foreldreaktiv 
tilvenning, basert på Jåttåmodellen. Modellen er basert på kunnskap om hva barn trenger 
for å være trygge og trives. Vi bygger vår praksis på nyere forskning og tilknytningsteorier. 
Praksisen vår bygger på COS Circle Of Security.
Modellen brukes hovedsakelig for de yngste barna. Hvor lang tid barnet trenger for å bli 
trygg avhenger av barnets personlighet, alder og tidligere erfaringer, samt hvordan de blir 
møtt av personalet i barnehagen. Hvert barn trenger i denne perioden mye voksenkontakt, 
og vil få en primærkontakt.

Slik jobber vi med foreldreaktiv tilvenning i Lindtjønn FUS barnehage
• Tilstedeværende foreldre/foresatte som deltar aktivt i barnehagehverdagen i den  

første tiden
• For barn under 3 år er det viktig å sette av hele fem dager til oppstarten.
• For barn over tre år har vi tilvenning fra 1-3 dager etter barnets behov og avtale  

med foreldrene
• Barnet får tildelt en primærkontakt som vil hjelpe barnet med å bli trygg i barnehagen.
• Det vil være en oppstarts samtale i løpet av de første ukene
• Vi har foreldremøte for nye foreldre i forkant av oppstarten.
• Vi legger til rette for fellesopplevelser for barna og foreldrene hele første uken. 

Foreldrene inngår aktivt i lek, måltid, stell og hvile. 

FORELDREAKTIV TILVENNING
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FUS HEIAROP

ALLE HOLDER HENDER
HER ER VI VENNER
FUS LEKER MEST
ALLE BARN ER BEST



Barnehages kontaktinfo:
Lindtjønn FUS barnehage as

Louisesvei 92
4633 Kristiansand

www.fus.no/lindtjonn

LindtjønnBarnehagenavn


