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Vågsbygd FUS barnehage eies av Trygge barnehager og driftes av FUS AS.  FUS-kjeden er 
landsdekkende, og har om lag 170 barnehager i hele landet. Vi har plass til 200 barn og har 
43 årsverk. Vi holder til ved idrettsplassen, i topp moderne lokaler i hjertet av Vågsbygd, 
med nærhet til både skog og sjø.

PLANARBEIDET
Årsplanen for barnehagen skal være et styrende arbeidsredskap 

for de ansatte, gi forpliktende mål å arbeide etter, og vise 
hvilke refleksjoner og pedagogiske begrunnelser som 

ligger til grunn for driften. Det er et dokument som 
skal synliggjøre barnehagens pedagogiske plattform 

for foresatte og andre samarbeidspartnere. 
Dokumentet fastsettes i samarbeid med 

barnehagens samarbeidsutvalg. Årsplanen 
er et forpliktende, pedagogisk dokument 
som danner grunnlag for kommunens tilsyn 
av barnehagen, og gir informasjon om 
og innsikt i barnehagens arbeid til eier, 
politikere og andre samarbeidspartnere. 
Den er et offentlig dokument som 
synliggjør barnehagens profil og 
satsningsområder. 

Driften av alle barnehager i Norge er regulert 
i Lov om barnehager. For hele loven,  

se www.lovdata.no.  
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RAMMEPLAN FOR BARNEHAGER

Rammeplanen for barnehager er hjemlet i barnehageloven § 2, 
og skisserer barnehagens innhold og oppgaver, samt at den 
redegjør for barnehagens samfunnsmandat. Rammeplanen 
legger forpliktende føringer for planlegging, gjennomføring og 
evaluering av vårt arbeid med barna. Det skisseres opp syv 
fagområder, som hver seg sikrer læring i et helhetlig perspektiv. 
Gjennom systematisk daglig arbeid i barnehagen sikrer vi at alle 
barn får erfaringer og opplevelser knyttet til de ulike fagområdene, 
samtidig er disse også representert i tema og prosjektopplegg. 

Alt arbeid i barnehagen understøtter FNs konvensjon om barns 
rettigheter. Her står blant annet at barn skal delta i utformingen av tjenester 
rettet mot dem, noe som også stadfestes i rammeplanen og lov om barnehager. 
I det daglige kommer dette til uttrykk ved at vi legger vekt på barnas mulighet til 
medvirkning i sin egen hverdag.

ANDRE STYRENDE DOKUMENTER ER:

• ILO konvensjon om urfolk og stammefolk
• Barnehagens egne vedtekter
• 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.

• FUS-kjedens personalpolitiske handlingsplan
• Etiske retningslinjer for de ansatte
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• Langsiktig kompetanseplan for personalet
• Progresjonsplaner for de ulike fagområdene i Rammeplanen i henhold til barnas 

alder, for å sikre at barna lærer og opplever nye ting som bygger på det de allerede 
kan, innenfor hvert fagområde. Progresjonsplanene synliggjør det vi arbeider med i 
hverdagen, og gjør oss oppmerksomme på hva vi kan forvente, og legge til rette for på 
de ulike alderstrinn.

• Avdelingsvis prosjektbeskrivelser, som 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 «Samarbeid og sammenheng barnehage/ skole» som er utarbeidet av 
Kristiansand kommune

VERDIGRUNNLAG I FUS
«Sammen gir vi barndommen verdi: lek og glede, hverdagsmagi og vennegaranti»

Alle FUS barnehagene driftes med felles visjon, og den peker mot det vi ønsker å få til- er 
vår ledestjerne for alt arbeid i barnehagen. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre at vi 
får dette til. 

« Jeg satt med avdelingens minste gutt ( 1 år) på fanget, mens scenen hos Bakermester 
Harepus og bakerguttens dobbelpepprede pepperkaker utspilte seg…. Det er andre gangen 
vi ser denne scenen. Han sitter lett fremoverbøyd og har nesten ikke tid til å blunke for han 
følger så veldig med. Plutselig lager han et «atsjoo» like før kakene skal smakes på, og med 
et stort smil om munnen følger han like interessert med på resten av forestillingen…»
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VÅRE 3 VERDIER;

Glødende –skapende og tilstedeværende, i lek og – aktiviteter. 
• 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, og trives i barnehagen, det er en forutsetning for lek, utvikling og læring. Humør 
og humor fremmer trivsel! 

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

• Alle skal føle seg velkommen og likeverdig, ivaretatt, og 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.

VENNSKAP OG FELLESSKAP
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, slik at alle skal oppleve at de 
har tilhørighet til fellesskapet, og betyr noe i gruppa. Vi hjelper barna til å forstå det sosiale 
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.
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FUS BARNEHAGENE DRIFTES MED FØLGENDE HOVEDMÅL

1. FUS-barn har et positivt selvbilde
2. FUS- barn er trygge og forskende, trives i lek og har vennekompetanse
3. FUS-barn gleder seg til «resten av livet», de vet at de har påvirkningsmulighet, og at 

innspillene deres teller
4. FUS- barn tenker tilbake på barnehagetida med glede og fryd.

FUS-kjeden har som uttalt mål og 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, hvor vi tar i bruk alle sanser.

KRISTIANSANDS BARNEHAGEN
Alle barnehager, både private og kommunale, er samlet under satsningen «Kristiansands-
barnehagen». 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 har nettopp 
avsluttet FLIK (forskningsbasert læringsmiljøutvikling i Kristiansand) og har brukt mye 
ressurser på opplæring i metoder og modeller for å analysere barnehagens læringsmiljø.

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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BARNS MEDVIRKNING
Retten til medvirkning er hjemlet i barnekonvensjon og barnehagelov, 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, alle stemmer skal 
høres, men en skal oppleve at det en mener tillegges vekt og har 
betydning. 

Vågsbygd FUS legger til rette for medvirkning ved å
• Observere barns lek og aktivitet, og ta hensyn til 

hva de er opptatt av i utformingen av planer. 
• Ha 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.

• De voksne viser respekt og forståelse 
for barnas ulike følelsesmessige 
tilstander, og tar hensyn til dette i sitt 
arbeid

• Vi bruker kunnskapen vi har tilegnet 
oss gjennom FLIK til å organisere 
grupper og aktiviteter til beste for barna
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OMSORG OG DANNING,  
LEK OG LÆRING
«Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og 
lek, fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling …» (fra formålsparagrafen)

Trygghet, tillit og omsorg er av sentral betydning de første leveårene. Vi skal gi barna 
et trygt sted å være. For barnehagen er det en primæroppgave å gi omsorg og nærhet 
og 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.

I Vågsbygd FUS;
• Har vi fokus på foreldreaktiv tilvenning for å trygge barna best mulig
• De voksne har barneperspektiv og empati, skaper trygge rammer, men gir rom for 

individuelle behov
• Har gode rutiner for måltid, søvn, hvile og stell
• Øver på selvstendighet
• Er tydelige rollemodeller for barna

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.
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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, både i 
tilrettelagte samlinger, og sammen med barna enkeltvis. 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.

EGENLEDELSE OG LEK 
- er grunnlaget for store deler av det pedagogiske arbeidet i Vågsbygd FUS barnehage.

Leken har en selvskreven og viktig plass i barnehagen. Gjennom leken legges grunnlaget for 
barns vennskap med hverandre. Barn kan utrykke seg på mange måter i lek, og leken har 
stor betydning for barnets trivsel og er en grunnleggende livs og læringsform. Den voksnes 
rolle som veileder og støttespiller er sentral for å fremme lekekompetansen hos barna.

VI MARKERER EGENLEDELSE I LEK OG LÆRING GJENNOM 4 KUNDELØFTER;

• LEKEKOMPETANSE
• GOD KOMMUNIKASJON
• VENNEGARANTI
• EVENTYRLYST

Alle ansatte i FUS-kjeden har fått opplæring av Marianne Godtfredsen og Kristian Sørensen, 
som har skrevet boka «Egenledelse i lek og læring» som definerer; «egenledelse i lek er 
evnen til å være aktiv og selvstendig i en oppgave over tid» Forskning viser at barnas 
hjerne utvikler seg raskere når de får gode lekemuligheter sammen med tilstedeværende 
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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 tør å utforske, og får nye erfaringer, 
sammen med andre, som gir lærdom og ny kunnskap. Egenledelse peker på evnen til å 
planlegge, organisere og huske ulike elementer som brukes i leken, så som samarbeid, evne 
til turtaking, innspill fra andre, og empati. Særlig viktig er rolleleken.

• Det er språket som bærer rolleleken
• Barnet må lytte aktivt til andres innspill, for å drive leken videre
• Barnet må kunne gi relevante svar
• Barnet må kunne holde fast på et emne over tid
• Barnet må kunne formulere seg slik at andre forstår

«Vi har hatt Hakkebakkeskogen som tema det siste året, og dette har lagt grunnlag for 
masse god lek. Fire små barn fra Trollsåsen tok seg en rundtur i barnehagen sammen med 
en voksen. Planen var å gå til biblioteket, men først måtte de passere kontorene, og utenfor 
der står lekedyrene med hjul på, og de grønne plasthundene. Et av barna oppdaget at et av 
lekedyrene er en mus og da var leken i gang. En av hundene var en rev som tok opp jakten 
på musa, - hvordan skulle musa klare seg nå? Den trengte et tre å klatre opp i! Hadde vi et 
tre her? Den høye stolen utenfor Gudruns kontor var jo perfekt å klatre opp i… Musa ble 
passert på toppen av stolen, men hva nå? Jo, nå må vi synge «so,ro lillemann» så reven 
sovner. Det gjorde vi og etterpå var alle barna mus i tur og orden, jaget av reven som var 
den voksne, vill ferd over gulvet før de fant redning høyt oppe i treet, synge nattasang, og 
så liste seg ned mens reven sov… Vi kom aldri så langt som til biblioteket den dagen, for 
leken og fellesskapet tok både de små og den store med storm. 
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Gjennom lek tilegner barnet seg begreper og lærer 
å ta ulike roller. I møte med andre barn finnes 
mange ulike koder som må knekkes.
• En må forhandle og fordele roller
• Vise empati og bearbeide følelser
• Turtaking
• Ta initiativ, og regulere atferd
• Bruke fantasien, føre leken videre

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

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

MÅL FOR ARBEIDET MED LEK OG EGENLEDELSE:

• Alle barn gis tilgang på kunnskap og erfaringer som gir grunnlag for lek
• de voksne ser til at alle barn får tilgang til lek, ved selv å delta, og støtte de barna som 

trenger hjelp
• De voksne utvider og utvikler leken ved å tilføre ny kunnskap, nye rekvisitter og nye 

elementer og ideer

BARNET 
FØRST!
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INKLUDERING, 
MANGFOLD OG LIKEVERD
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 har 

barn og foresatte fra hele verden, og er således en fargerik barnehage 
hvor mange ulike kulturer og tradisjoner møtes. 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. I Vågsbygd FUS:
• Markerer vi ulike høytider
• Har nulltoleranse mot mobbing (se egen 

mobbeplan)
• Jobber vi 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, jobber utfra barnas ulike sterke 
sider, og fremhever det det enkelte barn er 
god på.
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LIKESTILLING
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 
som 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, og 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
• Vi har mannlige ansatte som bidrar med sin egenart, og korrigerer kvinnekulturen som 

lett kan oppstå

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. Det er en god læringsarena for å forstå at alle har egne meninger, og at en ikke 
alltid er enige, men at en likevel må samarbeide for å finne en løsning. Alle skal få ytre seg, 
det en mener skal tillegges vekt, og så må en felles finne en vei videre.
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BARNEHAGEN SOM KULTURARENA
Barnehagen har en viktig rolle som arena for utvikling av kulturell identitet. Hvor 
kommer jeg fra, hva preger det samfunnet jeg lever i, og hvordan har det blitt slik? 
Barnehagehverdagen skal bære preg av både formidling av ulike kulturuttrykk, blant 
annet gjennom å få delta på teaterforestillinger, konserter, kunstutstillinger, men også 
gjennom barnas egen aktivitet og erfaringer med ulike formingsprosjekter, og annen kreativ 
utfoldelse. Barn skal få oppleve egen skaperglede samtidig som de gjennom formidling av 
kulturarv og tradisjoner skal kjenne en tilhørighet til samfunnet de vokser opp i. Barnekultur 
forstås som kultur av, med og for barn. I Vågsbygd FUS har vi hatt særlig fokus på moderne 
kunstutrykk, streetart, eller på sørlandsk «Gadekunst», vi har hatt et utstrakt samarbeid 
med flinke gatekunstnere som har dekorert barnehagen vår og gitt den et særpreg.

Tradisjoner i Vågsbygd FUS;
• FN kafe i oktober, åpent for barn og familier
• Julefrokost for hele familien
• Julegudstjeneste for dem som ønsker det
• Nissefest for alle barna, besøk av rampete nisser
• Markering av samefolkets dag for de eldste
• Karneval
• Skidag når det er snø
• Påskeharen kommer på besøk
• Påskevandring i Vågsbygd kirke
• Påskefrokost for hele familien
• FUS dagen i april
• 16. mai markering
• De som vil kan gå i tog 17. mai under barnehagens  

fane, i regi av samarbeidsutvalget
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• Sommerfest for hele familien
• Avslutningsarrangement med førskolebarn
•  Markerer ulike sportsarrangement, OL, VM,  

Tour de FUS …
• Teaterforestillinger, avhengig av hva som tilbys
• Besøk på kunstmuseum

BÆREKRAFTIG 
UTVIKLING

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

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, 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
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OVERGANGER
Tilvenning i barnehagen

FORELDREAKTIV TILVENNING, 0-3 ÅR

Vi tar utgangspunkt i nyere forskning og tilknytningsteori, og støtter oss til 
«Jåttå-modellen», som er utviklet i Rogaland. Foreldre til de yngste barna må sette av 5 
dager første uken til å delta aktivt sammen med barnet sitt i barnehagen. Neste uke er det 
fint å legge opp til kortere dager. Vi tror en grundig tilvenningsperiode skaper trygghet for 
voksne og barn, og at dette legger et godt grunnlag for videre barnehageliv.

• Barnet er sammen med foreldre første uke
• En voksen i barnehagen har hovedansvar for familien i starten
• Det tilbys oppstartsamtale i løpet av den første tiden

BARN OVER 3 ÅR, FRA LITEN TIL STOR AVDELING, MEN LIKEVEL FRA STØRST 
TIL MINST

Barn over tre år som skal flytte over på stor avdeling, vil ved flere anledninger få være med 
på tur og aktiviteter med sin storbarnsavdeling i løpet av våren og sommeren. Likevel må 
foreldre påregne at det kan være nødvendig å være en støtte de første dagene på høsten, 
og at en må se hvordan det enkelte barn takler overgangen.

For barn som er helt nye, settes av 1-3 dager til tilvenning, avhengig av hvordan barnet 
takler situasjonen. Også her tilbys oppstartsamtale, og en i personalet får hovedansvar for 
kontakt med familien.

GLØDENDESKAPENDE TILSTEDEVÆRENDE
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OVERGANG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE

Kristiansand kommune har utarbeidet rutiner for overgang mellom barnehage og skole. Det 
er viktig å sikre at denne overgangen blir god for barn og foreldre. Det siste året i barnehagen 
har førskolebarna egne opplegg. Vi jobber med å gi barna en progresjon i forhold til 
skoleforberedende aktiviteter. Vi gir barna ulike erfaringer innen våre syv fagområder som blir 
tatt med inn i ulike prosjekter. Gjennom lek og aktiviteter får barna ulike erfaringer med rim 
og regler, tall og bokstaver. Barna blir kjent med sanger og regler som passer til årstidene. De 
kjenner til ulike eventyr som kan brukes til inspirasjon til dramatisering. Barna er opptatt av 
ulike lyder i språket og de voksne legger til rette for lek og aktiviteter som bevisstgjør barna 
på. Avdelingen setter sammen lek og aktivitetsgrupper rundt førskolebarna med fokus blant 
annet på å skape et godt sosialt samspill med barn på samme alder. Førskolebarna får en 
felles tur i mai juni før sommeren. Det fylles ut overføringsskjema fra barnehagen til skolen 
på førskolebarna, som også barna involveres i. For å gi barna en så god skolestart som mulig, 
legges det til rette for overføringsmøter, for enkeltbarn som har støtte og hjelp fra pedagogisk 
støtteenhet PPT eller barn som trenger litt ekstra oppfølging i overgangen.

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.
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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

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING; 
VÅGSBYGD FUS BARNEHAGE
HVA ER MOBBING;

” Mobbing av barn i barnehagen er handlinger fra voksne og/eller andre barn som krenker 
barnet sin opplevelse av å høre til og være en verdifull person for fellesskapet» Ingrid Lund
Det kan være slåing, dytting, erting, utestengelse og annen plaging. De voksne må være 
observante på nyansene mellom humor og ironi, slik at ikke barnet føler seg latterliggjort.

DE VOKSNE HAR ANSVAR FOR Å FOREBYGGE OG FORHINDRE MOBBING

Vi har nulltoleranse for mobbing, og vil ha et miljø hvor alle føler seg ivaretatt og trygge.

FOREBYGGING:
• Fokus på vennskap og lek, gode venner mobber ikke.
• Lekegrupper med god struktur
• Aktive, tilstedeværende voksne med lekekompetanse
• Bevisste voksne som er gode rollemodeller, fokus på hvordan vi  

snakker til og behandler hverandre
• Tett og godt foreldresamarbeid
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HANDLING NÅR VI AVDEKKER MOBBING:
• Avklare situasjonen i personalgruppa, hva har vi sett, hva har vi ikke sett?
• Observasjon
• Kontakte aktuelle foreldre, ha samtale, avklare situasjon og opplevelse av situasjon
• Ha samtale med foreldre til den som mobbes/ den som mobber
• Lage konkret tiltaksplan, tidsavgrenset
• Evaluere etter en mnd. med alle involverte

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.

I Vågsbygd FUS;
• 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 info når vi lurer på noe
• Vi bruker lydbøker og musikk fra strømmetjenester

Barnehagens digitale praksis evalueres fortløpende. Hvilke apper er hensiktsmessige å 
bruke, og hvorfor? Hvordan bruker vi nettbrett og PC i arbeidet med barna? Fra våren 2018 
bruker vi MyKID verktøyet i samarbeidet med foresatte.
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SATSNINGSOMRÅDE:
IDRETT OG BEVEGELSE

Vågsbygd FUS er en Idrettsbarnehage. Som en rød tråd i alt vi gjør, tenker vi derfor 
bevegelse. Gjennom allsidig aktivitet for alle aldersgrupper legger vi til rette for en hverdag 
preget av bevegelsesglede. Forskning viser at en god motorisk utvikling, god kroppsfølelse 
og kroppskontroll er en forutsetning for utvikling på andre områder. Idrett og bevegelse 
brukes, sammen med lek, som metode i arbeidet med rammeplanens fagområder både i 
planarbeid og i hverdagslivet.

Barn er kroppslig aktive og de uttrykker seg gjennom 
kroppen. Barns kontakt med andre barn starter ofte med 
kroppslige signaler og aktiviteter. Gjennom kroppslig 
aktivitet lærer barna 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.

God motorisk kompetanse er en forutsetning med 
tanke på lek og sosial læring. Barn er naturlig aktive, 
og lek er læring på barns premisser.

Gode motoriske ferdigheter gjør at barna mestrer fysisk 
aktiv lek sammen med de andre barna, og leken er 
barnas naturlige inngangsport til sosial læring. Forskning 
viser at gode sosiale ferdigheter er helt avgjørende for 
skoleresultatene. Fysisk aktivitet er med andre ord ikke 
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bare viktig for den fysiske og psykiske helsen, men kan også brukes bevisst og målrettet for 
å oppnå bedre skolefaglige resultater når de er ferdige i barnehagen. Barnehagen kan med 
fordel oppnå målene i de andre fagområdene (kommunikasjon, språk og tekst/antall, rom 
og form/etikk, religion og filosofi/kunst, kultur og kreativitet/nærmiljø og samfunn/natur, 
miljø og teknikk) med å bruke fysisk aktivitet som metode.

Helsedirektoratets anbefalinger for barn og unges fysiske aktivitet: 
• Minimum 60 minutter fysisk aktivitet hver dag, alternativt fordelt utover uken. 

Aktiviteten bør være variert og intensiteten både moderat og hard.
• Fysisk aktivitet utover 60 minutter daglig gir ytterligere helsegevinster.
• Minst tre ganger i uka bør aktiviteten være med høy intensitet, og inkludere aktiviteter 

som gir økt muskelstyrke og styrker skjelettet.
• Aktivitetene bør være så allsidige som mulig for å sikre optimal utvikling. De bør 

påvirke fysiologiske trekk og kvaliteter som kondisjon, muskelstyrke, fart, 
bevegelighet, reaksjonstid og koordinasjon. Variert fysisk aktivitet gir 

mulighet til å utvikle både fin- og grovmotoriske ferdigheter.

Når vi relaterer til Helsedirektoratets anbefalinger, 
tar vi hensyn til at barna er små, deres naturlige 

bevegelsesglede og aktivitet. Forskning viser at ved å 
være i regelmessig lystbetont fysisk aktivitet tidlig i 
livet er det flere som fortsetter å være fysisk aktive 
senere også. Vi ser på det som vår oppgave som 
profesjonelle å legge til rette for at barna skal få 
gode vaner som kan legge til rette for at de forblir 
fysisk aktive gjennom skoleårene og voksenlivet. 
Vi ønsker ikke å ha et ensidig idrettsfokus i vår 
barnehage, men at barna skal øve opp allsidige 
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motoriske og fysiske ferdigheter, der vi tar utgangspunkt i Helsedirektoratets anbefalinger 
og barnas naturlige bevegelsesglede. Vi har da ikke kun fokus på rene idrettslige ferdigheter 
men også på gode opplevelser med å være i aktivitet sammen med andre, der de øver opp 
allsidig fysisk og motorisk kompetanse gjennom organiserte leker og øvelser. Vi har et 
ekstra øye på barnas motoriske utvikling, og personalet kurses ekstra i dette temaet, slik at 
vi kan legge til rette for det enkelte barns nivå og progresjon.

MÅL

Barna får allsidig bevegelseserfaring, og gis mulighet til variert kroppslig utfoldelse, og gis 
utfordringer som er tilpasset modning og utviklingsnivå. De utvikler nye ferdigheter ute og 
inne, og har følelse av fysisk mestring. 

Hvordan
• Ute minst 2 timer hver dag, uansett årstider og vær. Dette gir mer plass og muligheter 

for ulik fysisk aktivitet
• Vi går på tur minst to ganger 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. Ansatte kurses jevnlig i dette. 
• 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.



26

Felles for alle aldersgrupper
• Henge og klatre
• Rotasjoner Rundt begge aksene (rulle)
• Gå på forskjellige måter
• Krype og krabbe med fokus på kryssmønstre under og gjennom apparater
• Organisert aktivitet inne og ute. Apparatene våre ute stimulerer til allsidig frilek som 

stimulerer grovmotorikken
• Sansemotorisk stimulering og aktivitet som stimulerer vestibulære sans, taktile sans, 

kinetisk sans, synssansen og hørselssansen. Vi har organisert aktivitet inne og ute

1-2 åringer
• Sansestimulering med fokus på vestibulær-, taktil, hørsel- og synssansene
• Krype og krabbe med fokus på kryssmønstrene
• Rulle rundt aksene
• Spesiell fokus på grovmotorikk
• Perle med store perler. Øve på godt pinsettgrep
• Sanger med enkel bevegelse
• Faste turdager 

3-åringer
• Krype, krabbe, åle. Fokus på kryssmønstrene
• Hoppe, satse med to ben
• Hinderløype med fokus på ruller rundt begge aksene, krype, krabbe, balanse
• Enkle sangleker
• Bevegelse til musikk
• Perle og bygge med klosser 
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4-5 åringer
• Hoppe og hinke med sats med og uten apparater og hjelpemiddel
• Øye-hånd koordinasjon. Ulike kastøvelser og –leker.
• Hinderløype også med fokus på mer finmotoriske ferdigheter,  

ruller rundt aksene og balanse
• Sangleker og gruppeleker
• Samarbeidsleker
• Dans og bevegelse til musikk 
• Perle, klippe og bygge med små klosser 
• Idrettsaktiviteter som ballspill, friidrettsøvelser, ski. 

SMART MAT 
SATSNING:

FUS kjeden satser på sunn mat gjennom prosjekt SMARTmat.  
Vi følger 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 Vågsbygd 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.
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SPRÅKARBEID
«Alle barn får språklig støtte, 
språklige utfordringer, språkglede 
og opplevelser som utfordrer 
det de allerede kan, slik at alle 
opplever ei god språkutvikling, 
som ligger til grunn for 
deltakelse i lek og samhandling»

Vi jobber med barnehagens 
språkmiljø, legger vekt på 
varierte opplevelser og aktivitet 
som bidrar til ei god språkutvikling, 
uansett morsmål og utgangspunkt. 
De voksne er gode språkmodeller, 
bevisst eget språk, benevner og støtter 
barna ved hjelp av bilder og konkreter. Vi 
«bader barna i språk»

• Rim og regler, lek og sang
• Bevegelsessanger og konkreter i samling
• Lydlotto og lek med bokstaver
• Rollelek med bevisste voksne som tilfører leken rekvisitter og er bevisste på eget språk
• Variert litteratur som passer modenhet og alder
• Analyserer avdelingenes språkmiljø, og setter inn nødvendige tiltak
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RAMMEPLANENS 
FAGOMRÅDER OG 
PROGRESJON
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. 

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;
• 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 Vågsbygd bibliotek
• Bruk av snakkepakke
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KROPP, BEVEGELSE OG HELSE: 

Ei god motorisk utvikling legger grunnlag for god kroppsfølelse og kroppsbeherskelse, og 
videre læring. Gjennom kroppslig aktivitet lærer barna verden og seg selv å kjenne. Vi er 
idrettsbarnehage med fokus på bevegelsesglede, hvilke aktiviteter vi vektlegger hva gjelder 
bevegelse er beskrevet i vår t satsningsområde, men dette fagområdet favner bredere, med 
et tydelig helseperspektiv.

• Variert og sunt kosthold:
- Fast bakedag, vi bruker grovmel!
- Varm mat minst en gang i uka
- Servere frukt og grønnsaker hver dag
- Rutiner for håndvask
- Rutiner for bleieskift/dobesøk
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• Faste turdager
- Lage turplasser med hinderløype

• Ute og inneaktiviteter preget av årstidene, vi har GYMSAL!
• Minirøris og rytmisk lek
• Konstruksjonsleker
• Sansestimulering

- smake   -  legge til rette for sansestimulering
- lukte
- føle

De yngste sover, de andre gis anledning til å hvile ved behov

ANTALL, ROM OG FORM; 

Dette 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 og eventyr (Lager liste over sanger og eventyr  
som passer til tema).

• Vi teller leker, barn, voksne og diverse i barnehagen. Det er viktig å integrere  
dette der det er naturlig i hverdagen.

• Synliggjør tall i ulike former og mønstre i barnehagen, både ute og inne.  
(tall i trappa, skuffer, tegne paradis ute, gulv, vegger osv). 

• Tallforståelse gjennom diverse spill og leker
• Voksne i barnehagen bruker aktivt matematiske begreper tilpasset  

barnas modningsnivå.
• Synliggjøre former og mønstre: Trekant, firkant, fremkant, sirkel, rektangel, trapes osv. 

(Lage former i ulikt materiale til bruk i barnehagen). Mønster: Striper, prikker, ruter osv.
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ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI; 

Barnehagen skal gi rom for undring og samtale. Vi lever i et flerkulturelt samfunn, og med 
rom for forskjellighet hva gjelder legning og religion, dette skal vi speile, ved å gi innblikk i 
ulike levesett, kulturer og religioner.

Felles for alle aldersgrupper:
• 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
• Personalet har ansvar for å ha kunnskap om aktuelle kulturer/religioner som er i 

barnehagen, og barnehagen bør ha rutiner på hva som formidles fra 
ulike kulturer og hvordan. 

• Vi er en del av et samfunn med kristen og humanistisk 
kulturarv, og markerer de kristne høytidene, men-

Vi har barn fra veldig mange kulturer, og skal 
få kjennskap til alle sammen, markere ulike 
høytider og utvikle toleranse for ulikhet.

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.
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Felles for alle aldersgrupper:
• Vi har eget formingsrom!
•  Bli kjent med ulike kunstnere, lokale, norske og verdenskjente.
•  Tegning, gaffelmaling, sugerørsmaling, svamp, klinkekuler, male på ulike gjenstander, trykk 

med og på ulike materialer, fingermaling, male på snø og is, ulike former, mosaikk, lage 
kunstbilder ute av naturmaterialer, tegne med kritt ute. Lytte og synge, danse og bevege seg 
til ulik musikk. Bli kjent med forskjellige instrumenter, navn og lyden de lager. Bruke sager 
og rim og regler aktivt. Lære klappe- leker. Lytte og eksperimentere med lyder ute og inne. 
Invitere musikk studenter til å opptre for barna. Oppleve konserter og forestillinger.

•  Vi besøker teateret og div forestillinger for barn. Arrangerer forestillinger i barnehagen. 
Dramatisere i barnehagen med store og små. Utkledning med temafester og karneval.

• Vi utarbeider og samler stoff til vårt eget basisbibliotek i bhg, med kjente folkeeventyr, 
sanger, rim og regler, vitser og gåter og forslag til ulike aktiviteter osv. Barna er med å lager 
historier som blir skrevet ned og presentert på ulike måter. Temabøker, pekebøker, 

•  Vise filmsnutter for barn, bruker prosjektor i samlinger for å billedlig gjøre bøker vi bruker
•  Bruke Sørlandets kunstmuseum, besøke signalbygg i byen. 

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
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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
• Lære om å ta vare på naturen rundt oss; dyr, planter …. Ha tilgjengelig faktabøker, 

plansjer, forstørrelsesglass og lignende.
• Prosjektarbeid
• Bygge/konstruksjonsleker

PROGRESJON I ARBEIDET
Alt arbeidet med barna bygger på det de allerede har lært, og føler seg trygge på. Det er 
viktig, innenfor alle fagområdene, å begynne med enkle aktiviteter, enkel litteratur, korte 
turer, tumling og vilter motorisk lek i gymsalen, for de aller minste,- og så introdusere 
nye, mer avanserte arbeidsmetoder og materiell etter hvert. Barna skal gå i barnehagen 
i flere år, utvikle seg, og lære stadig nye ting. Derfor tenker vi progresjon i alt vi gjør, for 
at det skal være nytt og spennende, passe utfordrende, og slik at barna stadig får nye 
mestringsopplevelser, innenfor alle barnehagens aktiviteter.
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BARNET 
FØRST!
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BARNEHAGENS  
OPPFØLGING AV INNHOLD
Barnehagens årsplan skal fastsettes i samarbeid med barnehagens samarbeidsutvalg, 
hvert år.  I forkant av dette drøftes tema og tankegods i personalgruppa, og daglig leder 
jobber ut planen skriftlig, i samarbeid med pedagoger. Vi har evaluert hvordan fjorårets 
årsplan har fungert, og hvilke endringer som må med for å sikre ei god faglig utvikling i vårt 
arbeid. Hver avdeling i barnehagen utvikler og jobber etter prosjektplaner, som er langt 
mer konkrete og beskrivende i forhold til innhold og arbeidsmåter.  I Grove trekk deles 
barnehageåret deles inn i følgende perioder: 

August: fokus på oppstart og tilvenning

September – november: Ulike tema og prosjekter, vi velger tema basert på hva barna er 
interessert i.

Desember: Fokus på advent, ventetid og jul, - tradisjoner og aktiviteter.

Januar – mars: Ulike tema og prosjekter basert på barns medvirkning med markering av 
påske og påskeaktiviteter.

April – juni: Ulike tema og prosjekter basert på barns medvirkning

Innhold, mål og tiltak, arbeidsform og pedagogisk arbeid drøftes på avdelingsmøter og i 
hele personalgruppa. Det er viktig å ha gode planer, som er gjennomtenkt, med klare mål vi 
jobber etter, og så må vi justere kursen underveis og i etterkant se hva som fungerer godt, 
og gir best utbytte for barna. 



37

HVORDAN:

• Vi vurderer og evaluerer vårt 
arbeid fortløpende på ukentlige 
pedagogmøter

• Vurdering og evaluering skjer 
systematisk på personalmøter, 
både alle samlet, og avdelingsvis

• I forbindelse med prosjektarbeid 
og større arrangement evaluerer 
vi spesielt, og tar med praktiske 
innspill til neste gang

• Vi har dialog med barna, og 
observerer hvordan de reagerer på 
ulike opplegg og aktiviteter

• Vi evaluerer sammen med foresatte på 
foreldresamtaler

DOKUMENTASJON:

Det daglige arbeidet dokumenteres ved at:
• Vi henger opp bilder på veggene av aktiviteter vi har 

gjennomført
• Temaene kommer synlig frem på avdeling og i garderoben gjennom 

barnas kreative uttrykk.
• Vi bruker dagstavle i garderoben og forteller om dagens hendelser.
• På hjemmesidene blir det lagt ut info og bilder.
• Vi bruker MyKID til informasjon og dokumentasjon
• Vi legger ut glimt fra hverdagslivet på Facebook siden vår, på vår Instagramkonto og 

Snapchat.
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OMRÅDE FOR VURDERING 2018/2019
Også kommende barnehageår vil vi ha særlig fokus på barnehagens arbeid med språk, og 
barnehagens språkmiljø. Vi har, ved hjelp av kommunens støttetjeneste, gjort mye arbeid 
foregående år, og vil fortsette å fordype oss i språkmiljøet, fordi dette er så grunnleggende 
for sosial utvikling og læring. Vi har mange barn med ulike morsmål, og mange som trenger 
støtte til en god språkutvikling. I juni 2019 vil vi; 
• Kartlegge de ulike avdelingenes språkmiljø på nytt, er det bra nok?  

Har vi hatt en utvikling?
• Vurdere de ansattes kompetanse hva gjelder å støtte barnas språkutvikling,  

er den god nok, eller trenger vi faglig påfyll?
• Vurdere våre hjelpemidler, har vi/barna nytte av metodevalg og utstyr, eksempelvis 

snakkepakke/TRAS kartlegging, bruker vi hjelpemidler riktig?
• Vurdere vår ressursbruk, og se om den gir ønskede resultat
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PERSONALUTVIKLING
OVERORDNET MÅL:

Personalet er hele tiden i utvikling, deltar i kurs og opplæring i forhold til valgte satsnings-
områder for å utvikle kompetansen og kapasiteten, slik at vi sikrer god kvalitet i 
arbeidet med barna

LIVSMESTRING

«Personalet skal dyktiggjøres i å møte barnas 
følelsesliv, både her og nå, og med tanke på videre 
mestring»

Kommende barnehageår vil vi sette fokus 
på Livsmestring og psykisk helse, 
personalet skal kurses i dette emnet, og 
øke sin bevissthet og sin kompetanse 
på hvordan vi på best mulig måte kan 
møte barna, i smått og stort, for at barna 
skal rustes til å «bære sin egen bagasje» 
siden i livet. Barna opplever både små og 
store kriser, alt fra vanskelige vennskap, 
konflikter seg imellom, til skilsmisser og 
tap av omsorgspersoner. Det er avgjørende 
at personalet er kompetent, og klarer å lose 
barna gjennom dette, på en måte som ivaretar 
det følelsesmessige nå, og hjelper dem til å takle 
vanskeligheter videre.
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RELASJONSKOMPETANSE

«Personalet skal i enda større grad være bevisst på egne relasjoner, til barn og andre 
voksne, for å møte hver enkelt der de er, og bruke dette som et utgangspunkt i planlegging 
og gjennomføring av arbeidet»
Vi skal fokusere på; 
• Relasjonskompetanse, hva er det?
• Hvordan utvikle trygghet og gode relasjoner?
• Hvordan hjelpe barna å utvikle emosjonell modenhet og gode relasjoner?
• Dialogferdigheter, emosjonell modenhet, menneskeinteresse og konflikthåndtering

Hele personalet skal kurses felles av Lisa Eiken, som jobber i «relasjonsledelse Norge»,  
de pedagogiske lederne skal få egen lederopplæring i relasjonsledelse.

I TILLEGG:

• Alle assistenter og pedagoger er på felles aktuelle FUS kurs jevnlig, deltar på 
grunnopplæring gjennom FUS-skolen.

• Alle ansatte har via FUS hatt opplæring i forhold til prosjekt lek og egenledelse. Dette, 
sammen med «Pedagogisk analysemodell» som vi fikk grundig opplæring i via FLIK 
satsninga, bruker vi som arbeidsmetode for å jobbe med utviklingen av et godt læringsmiljø 
i barnehagen.

• Vi har fokus på kursing innen idrett og bevegelse, som eksempelvis Røris og Minirøris
• Mange av pedagogene benytter seg av universitetets tilbud om veilederutdanning.

Vi deltar også på aktuelle barnehagefaglige kurs, og lovpålagt opplæring i førstehjelp/ 
livredning, arbeidsmiljø, og brannvern.

Det er imidlertid mye å velge i, så det er svært viktig å holde stø kurs og vite hva slags 
kompetanse det er viktig for barnehagen at de ansatte har, og så velge opplæring i henhold 
til dette.
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IDRETTSUKER
Hver vår har vi fokus på bevegelsesglede i uteleken. Da arrangerer vi IDRETTSUKER. 
Vi setter ned prosjektgruppe i forkant på tvers av avdelinger, som utarbeider konkrete 
prosjektplaner og med mål og tiltak for pedagogiske opplegg til bruk for alle. Slutten 
av perioden markeres av en felles idrettsdag.  Alt evalueres i etterkant og dette danner 
grunnlaget for neste prosjekt.
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FORELDRESAMARBEID
Et godt forhold til dem som står barna nærmest, er helt avgjørende for oss. I hverdagen 
samhandler vi ved henting og bringing, utveksler beskjeder og litt info om hvordan barnet 
har det, og hva som er viktig i barnets liv akkurat nå. Vi inviterer alle til foreldresamtaler 
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, og i år skal vi forsøke faglige 
«temafrokoster», med påmelding, i løpet av året. Samarbeidsutvalget er barnehagens 
øverste organ, og vi har møter hvor representanter for foreldre møtes med representanter 
fra personalet og ledelse, og behandler/ 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!  Vi sender ut brukerundersøkelse en gang i året, slik at foreldre kan gi tilbakemelding 
på hvordan de opplever tilbudet.

Samarbeid med andre
En barnehage er en samfunnsinstitusjon som er avhengig av tett samarbeid med andre. 
Vågsbygd FUS samarbeider med;
• Trygge barnehager/FUS sentralt
• Samarbeidsutvalget
• Foreldrerådet 
• Kommunens oppvekstetat
• Pedagogisk støtteenhet
• Pedagogisk psykologisk tjeneste
• Barnevernet
• Tolketjenesten
• Nav
• Universitet i Agder

FUS HEIAROP
ALLE HOLDER HENDER,  

HER ER VI VENNER

FUS LEKER MEST,  

ALLE BARN ER BEST
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PRAKTISKE OPPLYSNINGER:
Åpningstid fra 0630-1700
Åpent alle virkedager, med unntak av 5 planleggingsdager som annonseres i god tid.  
Vi holder stengt jule- og nyttårsaften, onsdag før skjærtorsdag stenger vi kl.1200.

KONTAKTINFO:

Daglig leder: Gudrun Svensson,  
tlf 90 13 33 21, dl.vagsbygd@bhg.no
Nestleder: Lasse Løvhaug,  
tlf 90 21 11 56, nl.vagsbygd@bhg.no

Melkemyra: 90 53 77 45
Kronmarka: 95 42 87 63
Furukollen: 95 42 87 30
Bjørnehola: 91 91 50 43
Kjoseneven: 91 79 74 48
Timlingen: 41 55 04 40
Halvveisodden: 91 58 75 52
Trollsåsen: 97 00 68 77
Bispelona: 95 48 34 13
Savmyra: 41 57 17 33

Vi serverer all mat og all frukt/grønt i 
barnehagen, vi har jo egen kokk!
Foreldremøte avholdes i september 
og april, foreldremøte for nye i juni. 

Foreldresamtaler i november og april, ellers 
ved behov.

Besøk vår hjemmeside:  
www.vagsbygd.bhg.no
Følg oss på Facebook, «Vågsbygd FUS 
barnehage», Snapchat, eller Instagram- 
Vågsbygd FUS barnehage. Husk vi har MyKID!

Bursdagsfeiring i barnehagen
Flagget heises og ønsker barnet 
velkommen. I samling gjøres stas på barnet, 
vi har bursdagskappe og krone, samt koser 
oss litt ekstra til måltidet

PLANLEGGINGSDAGER:

AUGUST: 31.- 2018
SEPTEMBER: 3.- 2018
JANUAR: 2.-2019
APRIL: 23.-2019



Vågsbygd


