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Vågsbygd FUS barnehage eies av Trygge barnehager og driftes av FUS AS.  FUS-kjeden er 
landsdekkende, og har om lag 180 barnehager i hele landet. Vi er den største og sydligste av 
dem alle! 

Barnehagen vår har 10 avdelinger som alle er oppkalt etter steder i Vågsbygd. Vi har plass til 
200 barn og har 51 årsverk. Vi holder til ved idrettsplassen, i topp moderne lokaler, i hjertet 
av Vågsbygd. Barnehagen ligger i nær tilknytning til både sjø og skog.
Bygget er utformet med formål om å skape trygghet og forutsigbarhet for barna. Vi er 
organisert i avdelinger, og samarbeider tett fløyvis.

Planen er utarbeidet med forbehold om endringer grunnet uforutsette hendelser.

KONTAKTINFORMASJON
Daglig leder
Linn Høyland Larsen 47 51 55 08 dl.vagsbygd@bhg.no
Nestleder
Henriette Steensohn Kjellevand 90 21 11 56 nl.vagsbygd@bhg.no
Storbarnsavdelinger  3- 6 år
Melkemyra 90 53 77 45 melkemyra.vagsbygd@bhg.no 
Kronmarka 95 42 87 63 kronmarka.vagsbygd@bhg.no 
Kjoseneven 91 79 74 48 kjoseneven.vagsbygd@bhg.no 
Bispelona 95 48 34 13 bispelona.vagsbygd@bhg.no 
Halvveisodden 91 58 75 52 halvveisodden.vagsbygd@bhg.no 
Småbarnsavdelinger 1 - 3 år
Savmyra 41 57 17 33 savmyra.vagsbygd@bhg.no
Bjørnehola 91 91 50 43 bjornehola.vagsbygd@bhg.no
Furukollen 95 42 87 30 furukollen.vagsbygd@bhg.no
Trollsåsen 97 00 68 77 trollsasen.vagsbygd@bhg.no
Timlingen 41 55 04 40 timlingen.vagsbygd@bhg.no

1.  INNLEDNING
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VISJON 

Visjonen er vår ledestjerne og den staker ut en retning for hva vi ønsker at organisasjonen 
skal oppnå – nå og i fremtiden. Visjonen er det vi strekker oss etter hver dag i møte med barn, 
foreldre og kollegaer.

Årsplanen skal være et arbeidsverktøy for barnehagens ansatte. Den skal også gi informasjon til 
foreldre, eiere, tilsynsmyndigheten og andre samarbeidspartnere. Årsplanen har som hensikt 
å forankre barnehagens innhold og sikre kvaliteten på arbeidet. Planen må ses i sammenheng 
med barnehagens andre styringsdokumenter. Den gir forpliktende mål å arbeide etter, og viser 
hvilke refleksjoner og pedagogiske begrunnelser som ligger til grunn for driften. 

«SAMMEN GIR VI 

BARNDOMMEN VERDI: 

VENNSKAP, LEK OG GLEDE 

-OG HVERDAGSMAGI»
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2.   BARNEHAGELOVEN OG RAMMEPLAN 
FOR BARNEHAGEN
Barnehageloven og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver og øvrige styrings- 
dokumenter. 

Barnehagen er en pedagogisk virksomhet som reguleres av barnehageloven og en nasjonal 
rammeplan – Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Disse to dokumentene står 
sentralt for barnehagens arbeid. Rammeplanen er en offentlig vedtatt læreplan som gjelder 
for alle barnehager i Norge. Rammeplanen er en forskrift til barnehageloven som beskriver 
mer detaljert hva barnehagen skal inneholde og hvilket ansvar personalet har. 

FNS BARNEKONVENSJON  
Loven bygger på Barnekonvensjonen som er en internasjonal avtale som beskytter barns 
rettigheter. FNs barnekonvensjon ble vedtatt av FNs generalforsamling 20. november 1989 og 
trådte i kraft 2. september 1990. Barnekonvensjonen er den av FN-konvensjonene som har 
bredest tilslutning og utgjør derfor et helt sentralt felles utgangspunkt for arbeid med 
og for barn i verden. 

OVERSIKT OVER ØVRIGE STYRINGSDOKUMENTER 
   Barnehagens egne vedtekter (Finnes på nettsiden)
   Serviceerklæringen for FUS barnehagene, som skisserer hvilke forventninger de foresatte 

kan ha til kvaliteten i tilbudet, hvordan vi ønsker de skal oppleve samarbeidet, og hva de 
selv må bidra med. Denne gjennomgås på foreldremøtet om høsten, og danner grunnlaget 
for evaluering av samarbeid mellom hjem og barnehage i foreldresamtalene.

   Forskrift om miljørettet helsevern
   Etiske retningslinjer for de ansatte
   Langsiktig kompetanseplan for personalet
   Progresjonsplaner for de ulike fagområdene i rammeplanen, i henhold til barnas alder, og 

modning 
   Prosjektplan for avdelingene. Skisserer mål for periodens arbeid med utgangspunkt i 

valgte tema, samtidig som de gir et tilbakeblikk og en evaluering av arbeidet som er gjort.
   Plandokumentet «Rød tråd, -Samarbeid og sammenheng barnehage/ skole» som er 

utarbeidet av Kristiansand kommune 
   ILO konvensjon om urfolk og stammefolk
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VERDIER

GLØDENDE, SKAPENDE OG TILSTEDEVÆRENDE 

Verdiene er kulturbærerne i vår organisasjon. Verdiene forteller hva vi står for, hva vi tror på 
og hva som er viktig for oss. De er en kilde til motivasjon og inspirasjon i det daglige arbeidet 
i barnehagen på veien for å virkeliggjøre visjonen. Vi er en FUS- barnehage og stolte av det! 

HOVEDMÅL  
  FUS-barn har et positivt selvbilde 
  FUS-barn er trygge og forskende, trives i lek og har vennekompetanse 
   FUS-barn gleder seg til “resten av livet”, og vet at de har påvirkningsmulighet og at 

innspillene deres teller 
  FUS-barn har det gøy i barnehagen 

FUS TILTAK FOR Å OPPNÅ MÅLENE  
  Personalet deltar på kompetanseutvikling gjennom FUS-skolen 
  Personalet deltar på veiledning
  Personalet følger retningslinjene til SmartMat

3.   VERDIGRUNNLAG, MÅL OG SATSNINGER - 
FUS
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TILTAK I VÅGSBYGD FUS BARNEHAGE FOR Å OPPNÅ KJEDEMÅLENE
Alle skal glede seg til å komme i barnehagen! Vågsbygd FUS skal være et godt sted å være for 
barn, foresatte og ansatte. Barna skal være trygge på de voksne og de andre barna. Å trives i 
barnehagen, er en forutsetning for lek, utvikling og læring. Humør fremmer tilhørighet og trivsel! 

   De voksne skal være vare for barnas signaler, følge deres initiativ til samspill. Vi er tilstede 
i øyeblikket, som lekne, rause, og aktive medspillere i barns hverdag.

   Alle skal føle seg velkommen, ivaretatt og likeverdig. Vi setter pris på hverandres 
forskjellighet. Vi gir rom for hverandres egenart, tar vare på den enkelte, samtidig som vi 
tilpasser oss et sosialt fellesskap

   Vi åpner for fantasi og gøyale innspill, ønsker å gi opplevelser utenom det vanlige- framstå 
som nysgjerrige, lekne voksne som byr på seg sjøl

Verdiene beskriver hvordan personalet ønsker å fremstå, for å være nære, trygge, samtidig 
lekne og fleksible omsorgspersoner og veiledere for barna i hverdagen.

BARNET FØRST
Barnehageårene er en svært betydningsfull periode for barnas utvikling, både sosialt, 
emosjonelt, kognitivt, språklig og motorisk. Barnehagen har en avgjørende rolle i å tilrettelegge 
for et omsorgs- og læringsmiljø av høy kvalitet. I FUS barnehagene har vi et felles slagord, 
«Barnet først». Det innebærer at alt vi gjør skal være for barnets beste. «Barnet først» er også 
navnet på vår kompetanseutvikling, der målet er å etablere et helthetlig system for å styrke de 
ansattes handlingskompetanse og kunnskap om hvordan støtte barna i sin utvikling og læring.  

HVA ER KJERNEN I Å SKAPE GOD KVALITET FOR BARNA?
Den viktigste faktoren for å fremme barns omsorgs- og læringsmiljø i barnehagen er kvaliteten 
på de ansattes samspill med barna. Vårt mål er at alle barn skal bli møtt av ansatte som viser 
sensitivitet, entusiasme og glede. Alle barn skal oppleve et miljø som er fritt for krenkelser 
og et rikt leke- og læringsmiljø, som bidrar til trivsel og progresjon. For å sikre høy kvalitet 
på relasjonen må vi vite hva som egentlig skjer i møtet mellom den ansatte og barnet. Vi skal 
sikre at vår atferd som ansatte er preget av handlinger som fremmer og ikke hemmer barnets 
trivsel, utvikling og læring. 

Barnet først bygger på et forskningsbasert program, Tuning in to Kids (TIK), der målet er 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. 
Barnet først er en kompetanseutvikling for alle barnehagens ansatte, der treningen foregår 
over tid og blir understøttet, utviklet, og innarbeidet i det daglige arbeidet med barnehagens 
barn i samarbeid med gode kollegaer. Hver barnehage har en egen ressursperson som får 
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særskilt opplæring i å bruke CLASS som observasjonsmanual, samt ekstra opplæring i TIK. 
Det er utviklet et eget støttemateriell, både for individuelt arbeid og arbeid på avdelingene.   

FORSKNING
Kompetanseutviklingen Barnet først har blitt fulgt i et forskningsprosjekt via Universitetet 
i Oslo i barnehageåret 2019/ 2020. Nyere forskning viser at det er relasjonskompetansen 
til barnehagens ansatte som har betydning for barnas opplevelse av kvalitet. FUS tar barns 
subjektive erfaring på alvor og har forsket på om kompetanseutviklingen til personalet bidrar til 
høyere kvalitet på den sosio-emosjonelle støtten, læringsstøtten og avdelingens organisering.  

Det er 49 barnehager i FUS kjeden som har vært med i forskningen, og endelig forskningsrapport 
vil bli publisert juni 2021. Samarbeidspartnere for kompetansehevingen og forskningsprosjektet 
er: Ansatte ved Psykologisk Institutt (PSI) ved Universitetet i Oslo (UiO), FUS AS ved tidligere 
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.  

Vågsbygd FUS vil delta i kompetansehevingen slik alle FUS- barnehagene skal. Vi er så smått 
i gang, og gleder oss til å lære enda mer slik at vi kan holde trykket på kvalitet oppe! Å satse 
på CLASS, er en naturlig videreutvikling for oss, da vi hele tiden har fokus på relasjoner og 
kvaliteten i vårt tilbud. 

fig.1. CLASS dimensjonene fritt etter Pianta, La Paro et Hamre 2008
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FUS-kjeden har som uttalt mål å utvikle og drive Norges beste barnehager! Barnehagetiden 
er en periode med stor grad av egenverdi, vi skal ikke bare forberede barna på skolegang 
og læring, vi skal fylle på med magiske hverdagsopplevelser som er utviklende og danner 
grunnlag for helhetlig læring.

HVA ER VÅRE SATSNINGSOMRÅDER OG HVORFOR?
I Vågsbygd FUS barnehage har vi to satsningsområder for 2021/2022 i tillegg til 
kompetansehevingen “Barnet først”. Satsningsområdene skal gjenspeiles i alt vi gjør, og skal 
sette mål og retning for prosjektene våre. 

   Bevegelsesglede 
Som en rød tråd i alt vi gjør, tenker vi lek og bevegelsesglede. Forskning viser at en god 
motorisk utvikling, god kroppsfølelse og kroppskontroll er en forutsetning for utvikling på 
flere andre områder. Helsedirektoratet kommer også med klare anbefalinger hva gjelder 
barn og unges daglige aktivitetsnivå. Vi vet at barn er kroppslig aktive, og de uttrykker seg 
gjennom kroppen sin. Barns kontakt med andre barn starter ofte med kroppslige signaler og 
aktiviteter. Det er slik barn lærer både seg selv og verden å kjenne. De skaffer seg erfaringer, 
kunnskaper og ferdigheter på mange ulike områder gjennom sanseinntrykk og bevegelse. Når 
barna opplever glede gjennom kroppslig mestring utvikler de en positiv selvfølelse. De danner 
vennskap og relasjoner gjennom felles positive opplevelser sammen med andre.

Fysisk aktivitet brukes derfor, sammen med lek, som metode i arbeidet med rammeplanens 
fagområder, både i våre prosjektplaner og i hverdagslivet. Vi lager opplegg tilpasset alder og 
modning, med fokus på progresjon og variasjon.

   Realsjoner – Vennskap – Medvirkning 
Relasjoner er noe vi skal være i hele livet. Relasjonen til oss selv, familien, lekekamerater, 
venner og kollegaer. Relasjonene til barna er kjempeviktig, men da må også personalets 
kompetanse ligge som et fundament.  Personalet kurses i relasjonskompetanse, som et ledd 
i at vi aktivt jobber med å være en lærende organisasjon. Et personale som kan samarbeide 
med hverandre, vil være gode rollemodeller for barn. Vi veileder og støtter hverandre slik at 
vi gir det beste tilbudet til barna som mulig. At vi kan støtte barna i det de skal gjøre hver dag 
gir trygghet og en god grobunn for lek og læring. 

Vi jobber aktivt med å utvikle sosial kompetanse, og gi barna viktige, felles opplevelser, som 
kan danne grunnlag for vennskap. Vi jobber med å danne gode relasjoner, legger til rette 
for felles undring og samtale, støtter barna i lek og aktiviteter. Hos oss skal alle kjenne på 
tilhørighet til fellesskapet, og at de betyr noe i gruppa. Vi hjelper barna til å forstå det sosiale 

4.  BARNEHAGENS MÅL OG SATSNINGER
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samspillet, snakker om det som skjer, og hjelper dem å finne balansen mellom å få dekket sine 
egne behov, og forstå at også andre skal få dekket sine behov.

Retten til medvirkning er hjemlet i barnekonvensjon og barnehageloven. Barn skal få uttrykke 
sitt syn på barnehagens daglige virksomhet, og jevnlig gis mulighet til aktiv deltagelse i 
barnehagens planleggings og vurderingsarbeid. Dette skal naturligvis skje i samsvar med 
barns utviklingsnivå og modenhet. Barna skal få oppleve frihet, og en følelse av selv å kunne 
påvirke sin egen hverdag. De voksne skal ivareta barnas innspill på en måte som gjør at barna 
opplever at deres mening vektlegges. Samtidig er det viktig å ha fokus på at medvirkning ikke 
alltid innebærer at en får bestemme, men at en sikres deltakelse.  Alle stemmer skal høres, og 
en skal oppleve at det en mener tillegges vekt og har betydning. 

OVERORDNA MÅL FOR SATSNINGSOMRÅDENE
Gjennom trygge relasjoner og vennskap skal barna i vår barnehage leke og lære. Barna skal 
kjenne at fysisk aktivitet og bevegelse gir gode opplevelser sammen med andre, og at de lærer 
å ta vare på egen kropp i aktivitet og hvile. De skal vite at de har en stemme som blir hørt og 
få medvirke i sin egen hverdag. Fellesskapet skal være for alle og Vågsbygd FUS barnehage er 
en god plass for barn å være. Vi skal alltid se til barna når vi velger fokus i dagene våre.
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BARNEHAGENS TILTAK FOR Å OPPNÅ MÅLENE
   Ute hver dag, uansett årstider og vær. Dette gir mer plass og muligheter for ulik fysisk 

aktivitet. For de aller minste barna vurderer vi utetid i forhold til kulde, snø og is.
   De store barna går på tur minst to ganger i uka, de minste går en dag i uka. Skogen er 

en naturlig arena som i seg selv stimulerer til fysisk aktivitet. Vi klatrer i trærne, lager 
hinderløyper, ruller i gresset og går i ulendt terreng. 

   Vi bruker idrettsanlegg som ligger i nærheten av barnehagen
   Minirøris er en metode som brukes aktivt i barnehagen
   Vi tenker aktivitet og bevegelse i hverdagen, og legger til rette for steder på huset som 

inviterer til bevegelseslek
   Vi serverer sunn og god mat, som gjør at barna kan være aktive over tid
   Barna får mulighet til å delta i matlagingen, f.eks bake rundstykker, kutte grønnsaker og 

tilberedning av måltider
   Vi er trygge voksne som er i aktiv fortolkning i relasjon med alle barn
   Vi byr på oss selv i lek og aktiviteter
   Kjærlighet har en plass hos oss
   Vennskap og relasjoner barna mellom er viktig og tas hensyn til
   Barn støttes inn i lek slik at de kan danne vennskap
   Observere lek og aktivitet, og ta hensyn til hva barna er opptatt av i utformingen av planer. 
   Har fleksible rutiner som gir rom for det enkelte barn, for å ivareta alles modning og 

interesser
   Vi deler barnegruppen i mindre grupper i lek og aktivitet, slik at det enkelte barn lettere 

kommer frem med sin egenart, føler seg trygg og tør å delta
   De voksne viser respekt og forståelse for barnas ulike følelsesmessige tilstander, og tar 

hensyn til dette i sitt arbeid
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SMART-MAT- SATSNING
FUS kjeden satser på sunn mat gjennom prosjekt SMARTmat. Vi har følgende retningslinjer;
1. Vi serverer grønnsaker til måltidene
2. Vi bruker ren fisk eller fiskemat med høyest mulig fiskeinnhold
3. Vi bruker rent kjøtt eller kjøttvarer med høyest mulig kjøttinnhold
4. Vi bruker mest mulig næringsrikt korn
5. Vi balanserer inntaket av ulike typer fett
6. Vi bruker vann som tørstedrikk
7. Vi bruker i størst mulig grad naturlige søtningsstoffer
8. Vi har god balanse mellom varmmåltider og brødmåltid for å skape variasjon

I barnehagen vår har vi ansatt egen kokk, og har et bevisst forhold til at maten barna spiser 
er viktige byggeklosser for kroppen, og at sunt kosthold er avgjørende for barns utvikling. Vi 
serverer all mat, og fruktmåltid, slik at alle barn får tilgang på samme måltider. Hos oss ser vi 
mye matglede og det forsterker fellesskapsfølelsen! 

KRISTIANSANDS- BARNEHAGEN
Alle barnehager, både private og kommunale, er samlet under satsningen 
«Kristiansandsbarnehagen». Det betyr at vi Vågsbygd 
FUS deltar i det som er av felles faglige satsninger i 
kommunen. Vi har felles visjon «et godt sted å være, - et 
godt sted å lære» Vi jobber systematisk med å utvikle et 
godt læringsmiljø hvor barn kan utvikle seg til den beste 
versjonen av seg selv.

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 fellesskapet
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OMSORG 
«Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og 
lek, fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling …» Rammeplan for barnehager

Trygghet, tillit og omsorg er av sentral betydning de første leveårene. Vi skal gi barna et trygt 
sted å være, og kjærlighet har en plass hos oss. For barnehagen er det en primæroppgave å 
gi omsorg og nærhet. Vi skal sørge for at barna, ut fra alder og individuelle forutsetninger, blir 
møtt med lydhørhet, innlevelse og vilje til samspill. Barnehagen skal gi rom for barns utøvelse 
av empati og omsorg.

LEK
Leken har en selvskreven og viktig plass i barnehagen. Lek kan, for barn, ses på som en 
grunnleggende livs og læringsform. Gjennom leken legges grunnlaget for barns vennskap. 
Barn kan utrykke seg på mange måter i lek, og leken har stor betydning for barnets trivsel. 
Den voksnes rolle som veileder og støttespiller er sentral for å fremme lekekompetansen 
hos barna. Alle ansatte i FUS-kjeden har fått opplæring av Marianne Godtfredsen og Kristian 
Sørensen, som har skrevet boka «Egenledelse i lek og læring.»  Begrepet egenledelse definerer 
de slik; «egenledelse i lek er evnen til å være aktiv og selvstendig i en oppgave over tid.» 
Forskning viser at barns hjerne utvikler seg raskere når de får gode lekemuligheter sammen 
med tilstedeværende voksne. «I leken blir barna et hode høyere enn seg selv.» Med dette 
menes at barna presterer mer når en leker og det er «på liksom.» De våger å utforske, og 
får nye erfaringer, sammen med andre. Dette gir lærdom og ny kunnskap. Å inneha gode 
egenledelsesferdigheter og god lekekompetanse er spesielt viktig i rolleleken. 

Styrking av egenledelsesferdigheter i barnehagealder kan forebygge utfordrende atferd, 
mobbing, språkvansker, konsentrasjonsvansker.

5.  BARNEHAGENS FORMÅL OG INNHOLD



16

EGENLEDELSE DELES INN I 7 OMRÅDER
   Planlegging
   Organisering
   Arbeidshukommelse
   Fleksibilitet
   Selvregulering
   Selvmonitorering
   Igangsetting
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LÆRING 
Læring foregår i det daglige samspillet med andre mennesker og miljøet rundt. Gjennom 
utforskning og samtale skaffer barn seg kunnskap og innsikt på ulike områder. Læringsprosessen 
er tett sammenvevd med omsorg, lek og danning. Barn har en iboende nysgjerrighet og 
lærelyst, utforskertrang og ønske om mestring. Barn lærer på ulike måter, og vi legger vekt 
på både å tilby allsidige aktiviteter, og være oppmerksomme på alt barna lærer underveis, i 
hverdagen, i samspill med andre.

DANNING
Danning er en livslang prosess som skjer i samspill med omgivelsene. Danning handler om å 
utvikle evne til å reflektere over egen handling og væremåte. Vi gir rom for undring og grubling 
i samlinger, og reflekterer over smått og stort sammen med barna. Vi samtaler om etiske 
dilemmaer som oppstår i hverdagen, om vennskap, om rett og galt, og om forskjellighet, i 
religion, kultur, uttrykk og væremåte. Gjennom danning legges grunnlaget for barnets allsidige 
utvikling og noen sier at danning er det som er igjen når vi har glemt det vi har lært.

VENNSKAP OG FELLESSKAP 
I barnehagen skal alle barn kunne erfare å være betydningsfulle for fellesskapet og å være i 
positivt samspill med barn og voksne.             (Rammeplan for barnehagen)

Vi skal hjelpe barn til å inkludere andre og til å be om å få bli med. Å være en del av et fellesskap 
og det å kunne inngå i vennskapsrelasjoner er forebyggende mot mobbing, psykiske lidelser 
og utenforskap. Vi bruker mobbedefinisjonen til Lund, Helgeland og Kovac som har fokus på 
fellesskap og opplevelsen av å høre til. Vi jobber med “vi-følelsen” hos oss. Alle barn er “våre 
barn” enten de går på egen avdeling eller naboavdelinga.

KOMMUNIKASJON OG SPRÅK
Det å mestre språket vårt er en av “nøklene” inn i fellesskapet. Likevel er vi svært opptatt av 
å møte alle former for kommunikasjon. Kommunikasjon er så mye mer enn verbalspråk. En 
ett-åring hos oss kommuniserer med hele seg. Vi er aktivt fortolkende voksne, som gjør vårt 
beste for å fange opp og forstå barnas initiativ. Dette gjelder uansett alder. I det øyeblikket et 
barn forstår vår vilje og iver til å se og følge opp det de ønsker å kommunisere, så skjer det 
noe i relasjonen. De blir trygge på at vi vil og på at de kan være seg selv. Dette er det første 
grunnlaget vi danner for at språkutviklingen kan skje.
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Barnehagen skal ivareta barnas rett til medvirkning ved å legge til rette for og oppmuntre til at 
barna kan få gitt uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet, jf. barnehageloven § 
1 og § 3, Grunnloven § 104 og FNs barnekonvensjon art. 12 nr. 1. Barna skal jevnlig få mulighet 
til aktiv deltakelse i planleggingen og vurderingen av barnehagens virksomhet. Alle barn skal 
få erfare å få innflytelse på det som skjer i barnehagen.                     (Rammeplan for barnehagen)

Retten til medvirkning er hjemlet i barnekonvensjon og barnehageloven. Barn skal få uttrykke 
sitt syn på barnehagens daglige virksomhet, og jevnlig gis mulighet til aktiv deltagelse i 
barnehagens planleggings og vurderingsarbeid. Dette skal naturligvis skje i samsvar med 
barns utviklingsnivå og modenhet. Barna skal få oppleve frihet, og en følelse av selv å kunne 
påvirke sin egen hverdag. De voksne skal ivareta barnas innspill på en måte som gjør at barna 
opplever at deres mening vektlegges. Samtidig er det viktig å ha fokus på at medvirkning ikke 
alltid innebærer at en får bestemme, men at en sikres deltakelse. Alle stemmer skal høres, og 
en skal oppleve at det en mener tillegges vekt og har betydning. 

I tillegg til muligheten barna har til å velge hva de har lyst til å leke i barnehagen, så står også 
barns medvirkning høyt når vi velger tema i forbindelse med nye prosjektperioder. Vi bruker 
god tid på observasjon og samtale med barna for å finne ut av hva som interesserer dem. 
Prosjektplanene skrives med tema og mål valgt på bakgrunn av det vi observerer av interesse 
i barnegruppa. På barns initiativ tar av og til prosjektene våre en helt annen vending enn det 
som var planlagt. Så gøy, tenker vi da! 

6.  BARNS RETT TIL MEDVIRKNING
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Informasjon om hvordan barnehagen vil jobbe med: 

DEMOKRATI 
Demokrati henger sammen med medbestemmelse og medvirkning. Barna er selvstendige 
individer med egen stemme, egne meninger, og behov som skal ivaretas og møtes i barnehagen. 
Alle skal få ytre seg. Barns meninger skal tillegges vekt, og så finner vi veien videre sammen. 
Barnehagen skal bidra til barn som har tro på seg selv og at de vil bli hørt. Slik skaper vi aktive 
samfunnsborgere som ønsker å bidra til et levende demokrati. 

MANGFOLD OG GJENSIDIG RESPEKT
Barnehagen skal ta hensyn til barns alder, funksjonsnivå, kjønnsuttrykk, sosiale, etniske og 
kulturelle bakgrunn. Vi vil ha fokus på likestilling og likeverd mellom barna. Hver barnegruppe 
er unik og vi forsøker å tilpasse tilbudet i et samspill mellom det enkelte barns behov og 
gruppas sammensetning.  

Vågsbygd FUS barnehage har barn og foresatte fra hele verden, og er således en fargerik 
barnehage hvor mange ulike kulturer og tradisjoner møtes. Dette er vi så stolte av. Det gir en 
helt ny dimensjon i relasjoner, lek og læring. Vi markerer de ulike høytidene i de forskjellige 
religionene, og legger til rette for at det er plass til og respekt for alle, uansett utgangspunkt. 
Å lære om hverandres liv og utgangspunkt legger til rette for utvikling av gjensidig respekt og 
toleranse for ulikhet. 

For å støtte opp under mangfold og styrke barnas respect for annereldeshet gjør vi dette: 
   Markerer ulike høytider
   Har nulltoleranse mot mobbing
   Jobber aktivt med vennegaranti, alle skal ha noen å være sammen med, det er ikke lov å 

stenge noen ute, men vi verner om spesielle vennskap.
   Legger til rette for at alle får oppleve mestring, og fremhever det det enkelte barn er god 

på.

7.  BARNEHAGENS VERDIGRUNNLAG
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LIKESTILLING OG LIKEVERD
Likestilling mellom kjønnene skal gjenspeiles i barnehagens pedagogikk. Vi ønsker å gi barna 
erfaringer og aktiviteter som er interessante og utfordrende for både gutter og jenter. Samtidig 
skal man gir rom for det enkelte barns egenart.  Alle gutter er ikke like, og ikke alle jenter 
heller. Det er viktig å få plass til hele seg selv, uansett kjønnsuttrykk. Forskning, blant annet 
i kommunens FLIK satsning, viser at selv om de voksne i barnehagen tenker at de behandler 
gutter og jenter likt, så er det forskjeller i hvordan barna selv opplever dette. Vi ønsker en 
stadig større bevissthet blant ansatte, og et systematisk arbeid for å sikre gutter og jenter god 
tilgang til et trygt og utviklende læringsmiljø, uavhengig av kjønn. 

   Vi er bevisst språkbruk, unngår å snakke om søte jenter/ tøffe gutter
   Vi tilbyr kjønnsnøytrale leker og aktiviteter
   Alle voksne, både kvinner og menn, utfører alle oppgaver i barnehagen
   Personalet får bidra med sin egenart, og vi har rom for ulikheter, uavhengig av kjønn

BÆREKRAFTIG UTVIKLING
Vi skal «ivareta menneskers behov i dag uten å ødelegge muligheter for kommende 
generasjoner til å dekke sine behov» FN 1987

Hovedmål: Barnehagen skal være med å bidra til et mer bærekraftig samfunn.

Barna skal lære å ta vare på seg selv, andre barn, omgivelsene og naturen. For å utvikle et 
ønske om å ta vare på naturen, er det viktig å bruke den. Barna må få et eierskap til den, en 
forståelse av sammenheng, og et ønske om å bevare den.  

I Vågsbygd FUS:
   Alle skal ha en venn, vi tar vare på hverandre
   Vi tar vare på tingene våre, reparerer det som går i stykker
   Sorterer søppel
   Bruker skogen ofte og aktivt, har faste plasser som vi tar vare på
   Snakker om sammenheng og helhet i verden, at ting som vi gjør, får betydning for andre
   Har miljøvern på agendaen
   Samler inn penger til TV aksjonen i forbindelse med FN dagen hvert år
   Har egen «gjenbruksstasjon», der foreldre kan levere klær og utstyr de ikke trenger,  

og ta med seg noe annet.
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LIVSMESTRING OG HELSE
Barnehagen skal ha en «helsefremmende og forebyggende funksjon og bidra til å utjevne 
sosiale forskjeller. Både fysisk og psykisk helse skal fremmes i barnehagen» For å fremme 
psykisk helse, er det viktig at hvert enkelt barn opplever trygghet, og rom for sin egenart. Vi 
er forskjellige alle sammen, og like verdifulle. I Vågsbygd FUS har vi nulltoleranse for mobbing 
av alle slag, og vi har utarbeidet egen handlingsplan for å håndtere uønskede situasjoner. For 
å være best mulig rustet i livet videre, er det viktig at barn lærer å håndtere følelsene sine, 
både de gode og de vonde. Alle opplever fine ting i livet, og alle opplever tap og sorg, og 
vanskeligheter. Ved å være bevisst de ulike følelsene våre, og få erfaringer i at også vonde ting 
går over, kan det bli lettere å møte motgang senere i livet.

Vi legger til rette for at barna blir bevisst følelsene sine gjennom:
    Litteratur, sanger og bilder som illustrerer ulike følelser
   Snakker om ting som er vanskelig, de voksne hjelper barna å sette ord på følelsene sine
   De voksne viser forståelse for barnas ulike følelsesuttrykk

BARNEHAGENS ARBEID MOT VOLD OG OVERGREP 
Kroppen er min er et pedagogisk opplegg for alle førskolebarn i Kristiansand kommune og 
Vågsbygd FUS barnehage. 

I rammeplanen for barnehager, er det tydeliggjort at barnehager skal jobbe med livsmestring 
og helse. Dette innebærer blant annet at barnehagen skal ha kompetanse på vold og seksuelle 
overgrep. Personalet skal ha et bevisst forhold til at barn kan være utsatt for omsorgssvikt, 
vold og seksuelle overgrep, og vite hvordan dette kan forebygges og oppdages.”

For å styrke de ansatte i arbeidet med dette har vi, i samarbeid med Kristiansand kommune, 
og internt i barnehagen, kurset våre ansatte i samarbeid med Siri Søftestad (sosionom, Phd) 
og Inger Lise Andersen (Klinisk sosionom). Flere av pedagogene har gjennomført en grundig 
opplæring  i traumebevisst tilnærming, vold og seksuelle overgrep. Pedagogene har lært å 
bruke samtaleverktøyet som heter: ”Kroppen er min”.

Kroppen er min er et pedagogisk opplegg for alle førskolebarn i Kristiansand kommune og 
Vågsbygd FUS barnehage. Opplegger har fire samlinger i halvåret med tema kropp og grenser, 
hvem bestemmer, hemmeligheter og si det til noen. Hovedmålet med opplegget er å forebygge 
vold- og seksuelle overgrep.
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Rammeplan for barnehager rommer syv ulike fagområder som er retningsgivende for vårt 
arbeid i barnehagen. I Vågsbygd FUS jobber vi prosjektbasert og tverrfaglig. 

Rammeplanens fagområder er: 
   Kommunikasjon, språk og tekst 
  Kropp, bevegelse, mat og helse 
  Kunst, kultur og kreativitet
  Natur, miljø og teknologi 
  Antall, rom og form
  Etikk, religion og filosofi 
  Nærmiljø og samfunn 

Det er i alt arbeid viktig å ta utgangspunkt i hvor barnet er i sin utvikling, og legge til rette for 
aktivitet som sikrer mestring, på det nivået barnet er. Det som presenteres for de eldre barna 
skal bygge videre på det de gjorde og lærte da de var yngre. Barnehagelivet skal således være 
i utvikling, slik at en ikke bare repeterer det barna allerede har gjort erfaringer med. Ulike 
opplegg for de ulike aldersgruppene sikrer progresjon innenfor fagområdene. 

8.  BARNEHAGENS FAGOMRÅDER
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KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST 
Både den nonverbale og den verbale kommunikasjonen er viktig for å utvikle et godt muntlig 
språk. Barnehagen skal understøtte ei god språkutvikling så alle barn kan gi uttrykk for 
følelser og behov. Barn med to- eller flerspråklig bakgrunn gis støtte til å utvikle ordforråd og 
begrepsforståelse.

Vi jobber med språkglede! De voksne er bevisste rollemodeller som bruker språket på en 
kreativ og leken måte. Dette gjør vi gjennom å vektlegge:

   Relasjoner
   Samtaler / sampspill i lek, rutine- og hverdagssituasjoner
   Rim og regler
   Rollelek, gi tid, rom, samt ha lekemateriell som er stimulerende, og innbyr til aktivitet
   Sang og musikk med bevegelser
   Språkbevisste voksne som utvider, benevner og stimulerer til aktiv bruk av språket.
   Vi har eget bibliotek som stimulerer til lesing, samtale og gir ro og støtte til språkstimulerende 

leker og spill. Vi besøker også Vågsbygd bibliotek
   Bruk av Språksprell
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KROPP, BEVEGELSE, MAT OG HELSE 
En god motorisk utvikling legger grunnlag for god kroppsfølelse, kroppsbeherskelse, og videre 
læring. Gjennom kroppslig aktivitet lærer barna verden og seg selv å kjenne. I Vågsbygd FUS 
har vi fokus på bevegelsesglede. Hvilke aktiviteter vi vektlegger hva gjelder bevegelse, er 
beskrevet under våre satsningsområder, men dette fagområdet favner bredere, med et tydelig 
helseperspektiv.

   Variert og sunt kosthold. Vi har egen kokk!
   Varm mat tre ganger i uka
   Frukt og grønt hver dag
   Rutiner for håndvask
   Rutiner for bleieskift/dobesøk
   Faste turdager
   Motorisk opplegg tilpasset barnas nivå. Fokus på progresjon
   Ute og inneaktiviteter preget av årstidene
   Minirøris og rytmisk lek. Vi har egen gymsal!
   Konstruksjonsleker
   Sansestimulerende aktiviteter
   De yngste sover, de andre gis anledning til å hvile ved behov
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KUNST, KULTUR OG KREATIVITET
Barnehagen skal legge til rette for at barn får varierte kunst og kultur opplevelser, samt legge 
til rette for at barna får uttrykke seg estetisk, på ulike måter. Dette er et stort fagområde, som 
omhandler billedkunst, musikk, dans, drama, språk, litteratur, design og film.

   Vi har eget formingsrom!
   Fokus på prosess framfor ferdig produkt
   Bli kjent med ulike kunstnere, lokale, norske og verdenskjente
   Vi jobber med ulike teknikker, strukturer og materialer
   Lytte og synge, danse og bevege seg til ulik musikk 
   Bli kjent med forskjellige instrumenter, navn og lyden de lager
   Lære klappe- leker
   Lytte og eksperimentere med lyder ute og inne
   Invitere musikk- og dramastudenter til å opptre for barna
   Oppleve konserter, teater og forestillinger
   Dramatisere i barnehagen med store og små. Utkledning med temafester og karneval
   Barna er med å lager historier som blir skrevet ned og presentert på ulike måter. Temabøker, 

pekebøker, book creator
   Vise filmsnutter for barn, bruker prosjektor i samlingerfor billedliggjøring av bøker
    Bruke Sørlandets kunstmuseum, besøker bibliotek og andre signalbygg i byen 
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NATUR, MILJØ OG TEKNOLOGI
Barna skal utvikle en gryende forståelse for viktigheten av bærekraftig utvikling, lære å ta vare 
på natur og miljø, bli glad i naturen, utvikle kunnskap og forståelse for samspillet i naturen og 
mellom menneskene og naturen

   Utedager/turdager/aktivitetsdager (eks akedag, vintersportsdag, idrettsdag)
   Fokus på kildesortering og gjenbruk
   Fokus på de ulike årstidene, veksling i vær og hva som skjer i naturen
   Lære om å ta vare på naturen rundt oss; dyr, planter og nærområdet. Ha tilgjengelig 

faktabøker, plansjer, forstørrelsesglass og lignende
   Vi går på insektsjakt og studerer småkryp i terrarium 
   Prosjektarbeid
   Bygge/konstruksjonsleker
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ANTALL, ROM OG FORM
Dette fagområdet omfatter tallforståelse, matematiske begreper, mønstre, sortering og 
sammenlikning.  Gjennom bevissthet i hverdagssituasjoner og lek, kan vi hjelpe barna med å 
utvikle en viktig forståelse for matematiske sammenhenger

   Tallforståelse gjennom sanger, regler, fortellinger og eventyr 
   Vi øver på tallrekka på en naturlig måte i hverdagssituasjoner. Vi teller leker, barn, voksne 

og diverse i barnehagen 
   Visualisering av tall, farger, former og mønstre både inne og ute i barnehagen
   Tallforståelse gjennom diverse spill og leker. Vi øver på å parkoble 
   Voksne i barnehagen bruker aktivt matematiske begreper tilpasset barnas interesse- 

modnings nivå
   Synliggjøring, samtale om og lek med ulike farger, former og mønstre
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ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI
Barnehagen skal gi rom for undring og samtale. Vi lever i et flerkulturelt samfunn, med rom 
for forskjellighet. Det er vår oppgave å skape interesse for samfunnets mangfold, og gi barna 
innblikk i ulike levesett, kulturer og religioner.

   Læren om rett og galt, og nestekjærlighet
   Betydningen av vennskap og tilhørighet, ingen skal mobbes for å være annerledes
   Personalet skal være aktivt tilstede for å ta barnas undringer på alvor i formelle og 

uformelle læringssituasjoner
   Vi er en del av et samfunn med kristen og humanistisk kulturarv, og markerer de kristne 

høytidene 
   Personalet har også ansvar for å opparbeide seg kunnskap om de religioner og livssyn 

som er representert på avdelinga.

I Vågsbygd FUS er vi så heldige at vi har barn fra veldig mange kulturer. Vi skal få kjennskap til 
alle sammen, markere ulike høytider og utvikle toleranse for ulikhet.
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NÆRMILJØ OG SAMFUNN
Barna skal utvikle forståelse for sin plass i verden, se sammenhengen mellom det nære 
hjemmet og barnehagen, og lokalmiljø/ verden utenfor. 

   Oppleve medvirkning og medbestemmelse av sin egen hverdag i barnehagen
   Gå på turer i nærmiljøet, bli kjent rundt barnehagen, gå tur og se hvor de ulike barna og 

kanskje de voksne bor
   Bruke fasiliteter i nærmiljøet bevisst. Bibliotek, butikker, apotek, samfunnshus, i størst 

mulig grad benytte de tilbudene som finnes i nærmiljøet

SAMMEN GIR VI  

BARNDOMMEN VERDI:  

VENNSKAP, LEK OG GLEDE  

-OG HVERDAGSMAGI
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PLANLEGGING  
Planlegging gir personalet grunnlag for å tenke og handle langsiktig og systematisk i det 
pedagogiske arbeidet. Planleggingen skal bidra til kontinuitet og progresjon for enkeltbarn 
og barnegruppen. Planleggingen synliggjør hvordan barnehagen fortolker og realiserer 
rammeplanen og skal være utgangspunkt for refleksjon og utvikling av virksomheten.
                   (Rammeplan for barnehagen)

Planlegging i barnehagen foregår internt på avdelingene, på fagdager, personalmøter, og 
mellom pedagogene på felles ledermøter. Barnas perspektiv, interesser og initiativ, tillegges 
vekt når vi planlegger. I tillegg er det viktig å ha rom for det spontane, også når vi har en plan. 
Hos oss har vi ikke planleggingsdager, men fagdager. Da får hele personalet felles faglig påfyll 
som vi tar med oss inn i planleggingen av det pedagogiske opplegget for barna.

HANDLING
I alle aktiviteter vi gjør skal barna oppleve varme, grensesettende ansatte som vil dem vel. Vi 
går foran som gode rollemodeller, og er bevisst våre holdninger. Dette fordi vi vet at holdninger 
er grunnlaget for våre handlinger. Vi velger å tolke barns initiativ positivt og vi ser at barn 
har gode intensjoner. Det er ikke alltid de mestrer å få dette frem, men ved hjelp av trygge 
omsorgspersoner og veiledning i situasjonen vil de utvikle og stadig lære mer om hvordan 
samspillet mellom mennesker fungerer. 

OBSERVASJON 
En metode vi bruker i utstrakt grad er observasjon. Vi ser barna i ulike situasjoner i løpet av en 
dag. Vi ser hva de er opptatt av og hva som fenger dem. Dette legger grunnlaget for hvordan 
vi planlegger videre tema og opplegg, både for enkeltbarn, men også hele barnegruppa.

I forbindelse med jevnlige utviklingssamtaler, bruker vi barnehagens eget observasjonsverktøy. 
Dette er en hjelp til å kvalitetssikre at vi klarer å legge til rette for at barna skal oppleve mestring 
og progresjon i sin utvikling. Ved behov, eller uro, tar vi i bruk andre observasjonsverktøy som 
er eksplisitte for den delen av barnets utvikling vi ønsker å se nærmere på.

9. PLANLEGGING, HANDLING, OBSERVASJON OG        
    REFLEKSJON
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REFLEKSJON 
Felles refleksjon rundt egen praksis bruker vi i utstrakt grad. Vi kan alltid gjøre noe bedre, 
eller vi trenger å bli bevisste det vi gjør som er bra for å bevare en praksis. I personalgruppen 
arbeider vi kontinuerlig med å lage et klima for å gi hverandre tilbakemeldinger. Konstruktive, 
så vel som positive tilbakemeldinger. Slik spiller vi hverandre gode og er i profesjonell utvikling 
som igjen er til det beste for barna. 

MODELL FOR PEDAGOGISK PLANLEGGING, DOKUMENTASJON, 
REFLEKSJON OG VURDERING

PLANLEGGING 

HANDLING 

REFLEKSJON 

OBSERVASJON

fig.2. Grunnleggende modell basert på Postholm og Moen 2009: 33
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BARNEHAGENS DIGITALE PRAKSIS
I Rammeplanen for barnehagen heter det at «Barn bør få oppleve at digitale verktøy kan være 
en kilde til lek, kommunikasjon og innhenting av kunnskap.» IKT i barnehagen bør handle 
om hvordan ulike digitale verktøy kan brukes kreativt i lek og læring. I tillegg skal digitale 
verktøy bidra til å sikre mangfoldet i barnehagen og sosial utjevning. Fokuset skal være på 
pedagogikken, og ikke på teknologien. Barnehagens digitale praksis evalueres fortløpende. 
Hvilke apper er hensiktsmessige å bruke, og hvorfor? Hvordan bruker vi nettbrett og PC i 
arbeidet med barna? Vi bruker MyKid i samarbeid med foresatte, som informasjonskanal.

I Vågsbygd FUS barnehage:
   Bruker vi IKT for å samle informasjon til temaarbeid
   Leser bøker via nettbrett/ storskjerm
   Viser filmer i forhold til tema (Eks samefolkets dag)
   Førskolebarna får erfaring med bruk av nettbrett og PC
   Vi googler og søker informasjon når vi lurer på noe
   Vi bruker lydbøker og musikk fra strømmetjenester
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ARBEID MOT MOBBING
Mobbing av barn er handlinger fra voksne og/eller barn som hindrer opplevelsen av å høre 
til, å være en betydningsfull person i fellesskapet og muligheten til medvirkning. 
 (Lund, Helgeland, Kovac, 2017 (in press))

Man kan kanskje tenke at mobbing ikke foregår blant svært små barn? Det er nok dessverre 
her det begynner, og det er også her vi kan bidra til å gjøre en stor forskjell videre i barns liv. 
Tall fra regjeringen.no viser at mellom åtte og tolv prosent av barnehagebarna jevnlig opplever 
utestenging fra lek eller ulike former for krenkelser. Stortinget vedtok nylig egne bestemmelser 
i barnehageloven om barns rett til et trygt omsorgs- og læringsmiljø, gjeldende fra 1.januar 
2021. I Vågsbygd FUS jobber vi kontinuerlig forebyggende mot mobbing, og kommer til å bli 
ytterlige rustet til denne jobben gjennom satsningen på CLASS og Barnet først.

Mobbing kan ha ulike former. Vi jobber ut fra en opplevelse av å være en del av et fellesskap 
og muligheten barna har for å medvirke i egen dag. Mange opplevelser kan ødelegge følelsen 
av å høre til og være en betydningsfull person i en gruppe. Det kan være utestenging på ulike 
vis, ulike former for fysisk plaging, ironi, “blikking” og det å bli oversett. 

Dersom vi blir oppmerksomme på at et barn ikke har det godt i barnehagen, så utløser det en 
aktivitetsplikt hos oss ansatte. Vi skal ha nulltoleranse for mobbing, og vi vil ha et miljø hvor 
alle føler seg ivaretatt og trygge i et fellesskap. 
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SAMARBEID MELLOM HJEM OG BARNEHAGE 
Barnehagen skal legge til rette for foreldresamarbeid og god dialog med foreldrene. 

Utdrag fra Rammeplan for barnehagen:

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og 
lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling, jf. barnehageloven § 1. 

Et godt forhold til dem som står barna nærmest, er helt avgjørende for oss. I hverdagen 
samhandler vi ved bringing og henting, utveksler beskjeder og litt informasjon omkring 
barnets dag. Vi inviterer alle til utviklingssamtaler høst og vår, hvor vi setter av god tid til en 
skikkelig samtale om barnets trivsel og utvikling. Dersom barnet av ulike grunner strever med 
noe, samarbeider vi tett, og tilbyr hyppige samtaler. Vi har felles foreldremøte tidlig høst, samt 
på våren. 

Samarbeidsutvalget er barnehagens øverste organ. Vi har jevnlige møter hvor representanter 
for foreldre, personalet og ledelse behandler og vedtar retningslinjer for driften. Det er svært 
viktig for oss at samarbeidet med foreldre er godt, - sammen skaper vi en god barndom for 
barna våre! Si ifra dersom det er noe dere lurer på, enten til avdelingen eller daglig leder. Vi 
sender ut brukerundersøkelse en gang i året, slik at foreldre kan gi tilbakemelding på hvordan 
de opplever tilbudet.

 10.  SAMARBEID OG OVERGANG
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NÅR BARNET BEGYNNER I BARNEHAGEN
I samarbeid med foreldrene ønsker vi i barnehagen å legge til rette for at barna får en trygg 
og god tilvenningsperiode i barnehagen. For at barna som begynner i Vågsbygd FUS skal 
få en best mulig start, støtter vi oss til Jåttåmodellen i tilvenningsperioden. Jåttåmodellen 
er en modell for tilvenning i barnehagen som bygger på tilknytningsteori, nyere forskning 
og trygghetssirkelen. Modellen stiller krav til en foreldreaktiv oppstart der foreldrene deltar 
aktivt i barnehagens aktiviteter og rutiner som blant annet lek, sanger, måltid og legging. 
Tilvenningen foregår i fem dager der foreldre/ omsorgsperson er sammen med barnet stort 
sett hele dagen. Dette gir en enorm trygghet for barna de første dagene. De får utforske nye 
omgivelser og bekjentskaper, sammen med en voksen de er trygg på. Personalet er tett på for 
å bli kjent med barna og la dem få bli kjent med avdelinga, dagsrytme og rutiner. Før barnet 
begynner vil det bli holdt et informasjonsmøte for foreldre, samt at dere vil få tilbud om å 
besøke avdelinga i juni før oppstart. 

Som teorigrunnlag for hvordan vi samspiller med barn, bruker vi trygghetssirkelen. 
Trygghetssirkelen illustrerer hvordan du som omsorgsperson kan ivareta barns behov. I 
utforskinga trenger barnet at en voksen er tilstede, hjelper til, og har det fint sammen med 
barnet. Etter en stund kan det hende barnet trenger beskyttelse, trøst og hjelp til å organisere 
følelsene. Da er du barnets trygge havn hvor barnet får «lade,» for igjen å bli klar for ny 
utforsking.
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OVERGANGER INNAD I BARNEHAGEN 
Å flytte fra småbarns- til storbarnsavdeling er en stor og spennende overgang. I barnehagen har 
vi fokus på å gjøre denne overgangen trygg og god for både barn og foreldre. Vi bruker den siste 
tiden før sommerferien til å besøke ny avdeling så mye som mulig. På denne måten kan barna 
få bli kjent med ny avdeling, nye barn og voksne, i følge med en trygg voksen fra sin avdeling. 

OVERGANG BARNEHAGE- SKOLE
Barnehagen skal i samarbeid med foreldre og skolen legge til rette for at barnet får en trygg 
og god overgang fra barnehage til skole og eventuelt skolefritidsording. De eldste barna skal 
få mulighet til å glede seg til å begynne på skolen og oppleve at det er en sammenheng 
mellom barnehagen og skolen.  Det siste året i barnehagen deltar barna på FUS – klubb en 
dag i uka. Her har de skoleforberedende aktiviteter, de deltar på vanntilvenningskurs, drar 
på bedriftsbesøk og egne turer. I juni besøker de skolene som barna skal begynne på. Mot 
sommerferien arrangerer vi både Palmefus og egen avslutningsfest for førskolebarna.  
 
I samarbeid med foreldre, fyller pedagogen ut et overføringsskjema som sendes til skolene. Her 
får både barn, foreldre og barnehagen informert om tanker de har rundt overgangen. Dersom 
det er spesielle ting en ønsker å ta opp, eller at barna trenger ekstra oppfølging, avtaler vi 
overføringsmøter med skolene. I mai/juni blir alle barn invitert til en bli kjent-dag på skolen. 

ANDRE SAMARBEIDSINSTANSER
En barnehage er en samfunnsinstitusjon som er avhengig av tett samarbeid med andre 
instanser. 

I Vågsbygd FUS samarbeider vi blant annet med: 
   Trygge barnehager/FUS sentralt
   Samarbeidsutvalget (SU)  
   Kommunens oppvekstetat
   Pedagogisk støtteenhet
   Pedagogisk psykologisk tjeneste
   Familiens hus

   Barnevernet
   Helsestasjon
   Tolketjenesten
   NAV
   Universitet i Agder. Vi er praksisbarnehage

Vi er også så heldige at en dag i måneden har vi tilgjengelig støttepedaog i norsk. Henne kan vi 
spørre til råds, diskutere med og hun kan observer og gi tips og faglig påfyll om språkutvikling. 
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Åpningstiden vår er: 06:30-17:00
Det er kortere åpningstid i sommerbarnehage juli/august, jul og påske, - 07:00-16:30. 
Åpent alle virkedager, med unntak av 5 fagdager hvor vi er stengt. 
Vi holder stengt jule- og nyttårsaften samt røde kalenderdager. 
Onsdag før skjærtorsdag stenger vi kl.12:00

Foreldremøter avholdes i september og april, foreldremøte for nye i juni. 
(Selvsagt om det er lovlig ift. Smittevern)
Utviklingssamtaler i oktober/november og mars/april, ellers ved behov. 
Ta kontakt med pedagogisk leder. 

Barnehagebetaling følger til enhver tid gjeldende makspris. Man kan søke kommunen om 
redusert foreldrebetaling dersom man husstandens inntekt er under en gitt grense.  
All mat og all frukt/ grønt serveres i barnehagen, vi har jo egen kokk! 

Som kommunikasjonsløsning har vi MyKid. Der legger vi ut ulik informasjon som “dagen i 
dag”, prosjektplaner, bilder og løpende informasjon. Vi kan også kommunisere direkte med 
dere der dersom det er noe. Husk å registrere dere og si ifra dersom vi kan hjelpe med noe. 
 
Besøk vår hjemmeside: www.vagsbygd.bhg.no

Følg oss på Facebook, «Vågsbygd FUS barnehage», eller Instagram- Vågsbygd FUS barnehage

11. PRAKTISKE OPPLYSNINGER
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FAGDAGER
På fagdager har barnehagen stengt. 

   22. oktober, likt som de fleste skoler
   19. november
   3. januar
   19. april
   27. mai, likt som de fleste skoler

Planen er utarbeidet med forbehold om endringer grunnet uforutsette hendelser. 
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NOTATER:
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NOTATER:



44 VågsbygdBarnehagenavn


