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Denne årsplanen skal vise hvordan barnehagen jobber for å oppfylle kravene 
i den nasjonale rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver. Årspla-
nen skal også beskrive hvordan vi jobber for å nå FUS sine felles målsetnin-
ger for barnehagene. 

1. OM ÅRSPLANEN OG FUS SINE MÅL FOR BARNEHAGENE

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

Våre metoder for å jobbe mot målene:
• Vi er sensitive voksne i møtet med barn
• Vi skal sikre gode og trygge relasjoner til barna
• Vi fokuserer på barnas gode egenskaper og fremmer disse i gruppa
• Vi legger til rette for barns medvirkning i hverdagen 
• Vi veileder hverandre og bruker hverandres kompetanse for utvikling 
• Vi er stolte og glade i jobben vår, og er gode rollemodeller for barna 

Visjon:
Sammen gir vi barndommen verdi:

Vennskap, lek og glede
og hverdagsmagi

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

VÅRE METODER FOR Å JOBBE MOT VISJONEN:
• Reflekterer over hva vi legger i en god barndom og slik skaper vi felles forståelse for 

barndommens verdi
• Vi er lekne voksne som lager gode lekemiljøer for barna som innbyr til lek og glede
• Alle skal ha noen å leke med! Vi hjelper barna inn i leken og gir barna fellesopplevelser 

som danner utgangspunkt for lek og vennskap
• Vi leter etter magiske øyeblikk og er ja mennesker i møte med barna

Verdier:
Glødende, skapende og tilstedeværende

Verdiene er kulturbærerne i FUS. 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.

Våre metoder for å jobbe i tråd med verdiene:
• Vi byr på oss selv 
• Følger bars innspill
• Bruker humor og glede i hverdagen 
• Er nysgjerrige og løsningsorienterte 
• Er voksne som sier JA
• Vi er kreative og jobber prosjektbasert
• Vi undrer oss sammen med barna 
• Vi er aktive deltagere i barnas lek og viser glede, kjærlighet og omsorg

I FUS barnehagene har vi et felles slagord, «Barnet først». Det innebærer at alt vi gjør 
skal være til barnets beste. «Barnet først» er også navnet på vår kompetanseutvik-
ling, der målet er et likeverdig barnehagetilbud av høy kvalitet i alle våre barnehager.

I denne årsplanen er kapitlene bygd opp slik: Først en beskrivelse av hva rammepla-
nen sier, så en beskrivelse av hvordan vi vil gjennomføre dette i praksis.
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2. OM BARNEHAGEN 3. VÅRT VERDIGRUNNLAG 

Djupmyra FUS barnehage har 100 godkjente plasser, fordelt på fem avdelinger: 
Soldogg, Myreng, Molte, Myrlilje og Myrull. Alle avdelingene er oppkalt etter 
planter vi finner i myra. Avdelingene er aldersinndelte, men årskull blandes også 
sammen. På Myrull og Myrlilje er det barn i alderen 3-6 år og de har egne dager 
hvor barna er sammen i årsgrupper. 

Hverdagen i en FUS barnehage kjennetegnes ved at man møter et glødende, tilstedeværende 
og lekent personale som byr på seg selv sammen med barna. Myra og skogen rundt oss er en 
del av vår identitet, og vi er opptatte av å bruke mulighetene naturen gir oss daglig. 

I Djupmyra FUS barnehage skal barnet ditt føle seg trygg, ha det bra, vokse og utvikle seg. 
Barna får erfaringer i å leke, le, kommunisere, bli møkkete, klatre, falle og reise seg opp igjen. 
Mestring, vennskap og selvtillit skaper glede og gode utviklingsvilkår for barna i fellesskap. 

Myrfolket er en viktig del av barnehagens identitet. Myrfolkmetoden har vært med helt siden 
oppstarten av barnehagen og har utviklet seg gjennom tidene. Fra starten var familien i myra 
knyttet til ulike følelser og fagområder og skulle bidra til å hjelpe til med å arbeide med emosjons-
veiledning i en tid der ikke dette hadde fått særlig fokus. 

Myrfolket er en oppdikta familie som bor på myra utenfor barnehagen. Det er Myrmor, Myrfar 
og fem barn. Hver av de sju skikkelsene har ulike personlige egenskaper og mestringsområder og 
representerer et fagområde og en følelse hver. Historiene om Myrfolket kan være en god innfalls-
vinkel til å ta opp viktige temaer barna møter på i løpet av barnehageårene. Det kan omhandle 
vennskap, det å vente på tur eller å mestre ulike følelser som savn, sinne og glede. Gjennom 
Myrfolket ser vi at barna gjenkjenner og kan sette ord på egne og andres følelser. 

Myrfolkverdenen er en magiske verdenen der barna får møte både det eventyrlige og deler av 
virkeligheten flettet inn i hverandre. Myrfolket skal kunne knyttes opp mot alle typer prosjekt vi 
har og skal være en naturlig del av prosjektene.

BARN OG BARNDOM 
«Barna skal møtes som individer, og barnehagen skal ha respekt for barnets opplevelsesverden. Barns 
liv påvirkers av omgivelsene, men barn påvirker også sine egne liv.» 

(Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 8)

I samarbeid med hjemmet ønsker vi å gi barna en trygg og god start på livet. Trygghet er en for-
utsetning for trivsel, utvikling og læring. Personalets viktigste oppgave er å bygge gode relasjoner 
til alle barn. Med trygge, varme og grensettende voksne rundt seg kan barn gå inn i lek og bygge 
vennskap til andre barn. Der samhold og inkludering gir leken verdi. Barn skal oppleve at deres 
perspektiv blir tatt på alvor og hvert enkelt barn skal bli sett og anerkjent. Når trygghet er på 
plass kan det gi gode opplevelser, lek, glede og hverdagsmagi. Der humor og latter har en natur-
lig plass. Gjennom trygghet og samhold kan barna møte ulike utfordringer som kan være med å 
ruste dem for livet videre. 

«Barnehagens verdigrunnlag skal formidles, praktiseres og oppleves i alle deler av barneha-
gens pedagogiske arbeid. Barndommen har egenverdi, og barnehagen skal ha en helhetlig 
tilnærming til barnas utvikling. Barnehagens samfunnsmandat er, i samarbeid og forståelse 
med hjemmet, å ivareta barnas behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som 
grunnlag for allsidig utvikling.»

(Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 7)

Våre metoder for å jobbe med Myrfolket: 
• Vi bruker Myrfolket til å skape magiske øyeblikk
• Vi bruker Myrfolket til å undre oss sammen med barna
• Vi bruker Myrfolket til å bearbeide situasjoner som oppstår i barnegruppa
• Vi bruker Myrfolket som inspirasjon i lek og kreativitet
• Myrfolksamlinger på alle avdelinger
• Fellessamlinger på fellesrommet; barna på Soldogg og Myreng har sammen og barna 

på Molte, Myrlilje og Myrull har samlinger sammen.
• Vi dramatiserer for og med barna, både planlagt og spontant.
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Mangfold og gjensidig respekt
Barnehagen skal fremme respekt for menneskeverdet ved å synliggjø-
re, verdsette og fremme mangfold og gjensidig respekt. Barnehagen 
skal bidra til at alle barn føler seg sett og anerkjent for den de er, og 
synliggjøre den enkeltes plass og verdi i fellesskapet. Barnehagen skal 
legge til rette for kulturmøter, gi rom for barnas egen kulturskaping og 
bidra til at alle barn kan få oppleve glede og mestring i sosiale og kul-
turelle fellesskap (Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 9). 

Våre metoder for å fremme mangfold og gjensidig respekt:
• Bruker litteratur tilpasset barnegruppen
• Samtaler om ulikheter med respekt og annerkjennelse
• Vi har fadderbarn i ulike deler av verden
• Er gode rollemodeller og fremmer en holdning og at respekt for 

hverandre er en naturlig del av vårt menneskesyn

Bærekraftig utvikling
Bærekraftig utvikling omfatter natur, økonomi og sosiale forhold og 
er en forutsetning for å ta vare på livet på jorden slik vi kjenner det. 
Barnehagen skal bidra til at barna kan forstå at dagens handlinger har 
konsekvenser for fremtiden (Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 10). 
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3. VÅRT VERDIGRUNNLAG 

DEMOKRATI
«Barnehagen skal fremme demokrati og være et inkluderende fellesskap der 
alle får anledning til å ytre seg, bli hørt og delta. Gjennom å delta i barneha-
gens fellesskap skal barna få mulighet til å utvikle forståelse for samfunnet og 
den verden de er en del av.»

(Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 8)

Våre metoder for å fremme demokrati:
• Vi tar barns innspill på alvor, lytter og følger opp
• Voksne som er endringsvillige og tar barnas perspektiv
• Ser på forskjellighet som noe verdifullt
• Vi legger til rette for like muligheter for alle barn
• Er gode rollemodeller som også lærer barna å takle motgang. Vi ønsker 

robuste barn som er klare for å møte utfordringer

Våre metoder for å fremme bærekraftig utvikling:
• Vi kildesorterer alt avfall
• Vi jobber mot Grønt Flagg sertifisering og jobber hvert år 

med nye tema som skal forbedres
• Vi har et bevisst forbruk av mat og bruker ulike strategier for 

å unngå svinn
• Vi rydder søppel når vi er på tur utafor barnehagen, det er 

viktig at dette søplet også sorteres
• Vi bruker leker av god kvalitet og har fokus på hvordan vi 

behandler lekene. Vi reparerer hvis noe blir ødelagt og lærer 
barna å ta vare på tingene våre 

• Vi har miljøråd i barnehagen som involverer barna i sine 
handlingsplaner 

• Vi bruker gjenbruksmaterialer og kaster så lite som mulig
• Vi er gode rollemodeller for barna

LIKESTILLING OG LIKEVERD
«Barnehagen skal fremme likeverd og likestilling uavhengig av 
kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet og 
kjønnsuttrykk, etnisitet, kultur, sosial status, språk, religion og 
livssyn. Barnehagen skal motvirke alle former for diskriminering 
og fremme nestekjærlighet.»

(Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 10)

Våre metoder for å fremme likestilling og likeverd:
• Reflekterer over egne holdninger og praksis. Skaperen felles 

forståelse for arbeidet i barnehagen. 
• Vi har fokus på omsorg og nestekjærlighet.
• Gutter og jenter gis samme muligheter til lek og aktiviteter. 
• Vi bruker ulike observasjonsmetoder for innhenting av infor-

masjon til videre refleksjon om tema. 
• Vi har fokus på barnet/individet og ikke faktorer som klær, 

utseende etc. 
• Vi blir kjent med de ulike kulturene barna i barnehagen kom-

mer fra, og markerer høytider. 
• Markering av samefolkets dag og gir barna kunnskaper og 

historier knyttet til markeringen. 
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Barnehagens arbeid med vold og overgrep:
«Si det!» er et samtaleverktøy som er utviklet av Enhet for barn og familie i Vennesla kom-
mune. Det er et pedagogisk materiale som inneholder dukker, fortellinger, plakat og sang, 
og er laget med utgangspunkt i førskolebarns språk- og aldersnivå.  
Vi i barnehagen bruker dette for å lære barna om hva som er rett og galt, og for å ha en 
dialog med dem om kroppen, grenser, vold og overgrep. 

I Norge har alle barn rett på en trygg og god oppvekst. Norsk lov beskytter alle barn mot 
vold og overgrep, og det er de voksnes ansvar å sørge for at det ikke skjer. Barnehagen er en 
viktig arena der ansatte kan forebygge og avdekke vold og overgrep, og det fremkommer  
tydelige retningslinjer for de ansattes ansvar i barnehagenes rammeplan. Personalet skal 
blant annet bidra til at barna blir kjent med kroppen sin, utvikler bevissthet rundt egne og 
andres grenser, samt at de utvikler et bevisst forhold til retten å bestemme over egen kropp. 

«Si det!» er et konkret og nyttig verktøy for oss voksne i barnehagen.  

Ansatte i barnehagen reguleres av opplysningsplikten: 
«Opplysningsplikten til barnevernet går foran lovbestemt taushetsplikt, og er begrunnet i 
barnevernets behov for å motta opplysninger om barn i alvorlige omsorgs- og livssituasjo-
ner. Dette betyr at barnehagens taushetsplikt settes til side der vilkårene for opplysnings-
plikt er til stede. Dersom det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet, eller blir utsatt 
for andre former for alvorlig omsorgssvikt, eller når et barn har visst vedvarende alvorlige 
atferdsvansker, har en offentlig/privat instans en plikt til å melde fra til barneverntjenesten 
i kommunen»

Våre metoder for å fremme et trygt og godt barnehagemiljø:
• Samtaler med barna om tema vold og seksuelle overgrep, fastsatt minst to ganger i  

halvåret for 4-og 5-åringene
• Bruker litteratur som grunnlag for undring og samtale
• Blir kjent med Mina og Mikkel fra «Si det» materialet
• Gir barna kunnskaper om egen kropp, og retten til å bestemme over den
• Ansatte har vært på ferdighetskurs knyttet til samtaler om vold og overgrep mot barn
• De yngste barna lærer «si det» sangen
• Fokus på å si «stopp» til hverandre om det er noe vi ikke vil andre skal gjøre

SmartMat:
Barnehagen har et ekstra fokus på et sunt og variert kosthold. FUS SmartMat er et mat – og 
måltidsprosjekt som først og fremst skal fremme matglede hos barna. Vi serverer nærings-
rik og riktig mat som inneholder de viktige «byggeklossene» for å sikre en optimal utvikling 
av hjernen og resten av kroppen. 
Våre metoder for å fremme et godt mattilbud og et godt måltid: 
• Barnehagen tilbyr alle måltider gjennom dagen, serverer sunn og næringsrik mat.
• Kjøkkenassistent som tilbereder mat, varmmat minst 1-2 ganger i uka
• Lager mat sammen med barna, gir dem førstehåndserfaringer med ulike råvarer
• Tilrettelegger for gode måltidsituasjoner med fokus på selvstendighet og samtale
Trygt og godt barnehagemiljø:
Alle som jobber i barnehagen må følge med på at barna har det bra. 1. januar 2021 fikk 
barnehagen et nytt regelverk for barnehagemiljøet. Loven skal sørge for at alle barn får en 
trygg og god barnehagehverdag. Hvis en voksen vet om, eller tror at et barn blir mobbet, 
plaget, eller på andre måter ikke har det bra, skal hun eller han de alltid:

Gripe inn og stoppe krenkelsen med en gang
• Si ifra til styrer i barnehagen
• Undersøke hva som har skjedd
• Sette inn tiltak, og lage en plan for å sørge for at barnet får et trygt og godt  

barnehagemiljø

Se barnehagens hjemmeside for link til handlingsplan for trygt og godt barnehagemiljø  
fus.no/djupmyra

3. VÅRT VERDIGRUNNLAG 

LIVSMESTRING OG HELSE
«Barnehagen skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og 
forebygge krenkelser og mobbing. Barna skal få støtte i å mestre motgang, håndtere 
utfordringer og bli kjent med egne og andres følelser. Barnehagen skal være en arena for 
daglig fysisk aktivitet og fremme barnas bevegelsesglede og motoriske utvikling. Måltider og 
matlaging i barnehagen skal gi barna et grunnlag for å utvikle matglede og sunne helsevaner.»
(Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 11)
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«Barnehagens innhold skal være allsidig, variert og tilpasset enkeltbarnet og barnegruppen. 
I barnehagen skal barna få leke og utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. Arbeidet 
med omsorg, danning, lek, læring, sosial kompetanse og kommunikasjon og språk skal ses 
i sammenheng og samlet bidra til barns allsidige utvikling.»

(Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 19)

ORGANISERING
OG LEDELSE

LÆRINGS-
STØTTE

SOSIO-
EMOSJONELL 
STØTTE OG 
VEILEDNING

- Positivt og negativt klima

- Sensitive voksne - 
trygge barn

- Barns perspektiv 
og medvirkning

- Variasjon

- Tilbakemeldinger
- Begrepsutvikling 

foreståelse 
og dybdelæring

- Egenledelse i 
lek og læring

- Gruppeledelse og veiledning
- Tilrettelegge for lek, læring og overganger

- Emosjonskompetanse
- Emosjonsveiledning

- Språkstøtte

Barnet først er et helthetlig system for å styrke de ansattes kunnskap og handlingskompe-
tanse. Det består av tre ulike hovedområder som sammen bidrar til å styrke barns allsidige 
utvikling; sosioemosjonell støtte og veiledning, organisering og ledelse samt læringsstøtte.

Sosioemosjonell støtte og veiledning:
Positivt klima og negativt klima: smil, latter, entusiasme, positiv kommunikasjon, re-
spekt for hverandre, fravær av straff, hån, kjeft, sarkasme og erting.

Sensitive voksne-trygge barn: hjelper barna med konflikthåndtering, er oppmerksom, 
bidrar til trygghet.

Barns perspektiv og medvirkning: viser fleksibilitet, ivaretar barnas perspektiv, lar barn 
utrykke seg.

Emosjonskompetanse: identifiserer og forstår egne følelser, bruker følelser til å navigere i 
sosiale interaksjoner, bruker emosjonell bevissthet til å veilede i problemløsning, håndterer 
frustrasjon og er i stand til å vente på det man vil ha, forhindrer at stress og uro overvelder 
evnen til å tenke klart og har kontroll over hvordan og når man uttrykker følelser.

Emosjonsveiledning: er bevisst barnets følelser, er tilstede, oppretter kontakt med bar-
net, viser forståelse og aksept for barns følelser (bruk kroppsspråk, pust, tone og evt ord). 
«Går inn i følelsen»/ navngir følelsen. Hvis nødvendig, hjelper og støtter barnet i problem-
løsningen (trøst, pek ut en retning, assister, sett grenser)

ORGANISERING OG LEDELSE:
Gruppeledelse og veiledning: er proaktiv og forebygger, gir trygge og forutsigbare rammer.
Tilrettelegge for lek, læring og overganger: klare rutiner, sikrer flytende overganger, barna kjenner 
til regler, lite venting.
Variasjon: varierte materialer i barns høyde, barnefokus, effektiv tilrettelegging.
 
LÆRINGSSTØTTE:
Begrepsutvikling, forståelse og dybdelæring: integrerer ny kunnskap til etablert kunnskap, bi-
drar til økt kunnskap knyttet til hverdagsopplevelser, skaper sammenhenger i barnas liv, utfordrer 
til barns tenkning og problemløsning
Tilbakemeldinger: bruker hint og gir verbal eller fysisk støtte til barnas læring og mestring, for-
klarer begreper og hendelser, utvider, gir gode og konkrete tilbakemeldinger, anerkjenner innsats 
og gjennomføring.
Språk: hyppige samtaler, frem- og tilbake utvekslinger, stiller åpne spørsmål, repeterer barnas 
utsagn, selvsnakk, parallellsnakk, variert språk, forklarer ord og knytter ord til hendelser/erfarin-
ger her og nå.
Egenledelse i lek og læring: støtter barn i sin utvikling av egenledelsesfunksjonene; planleg-
ging, organisering, arbeidshukommelse, fleksibilitet, selvregulering, selvmonitorering, igangset-
ting, samt tilrettelegger for et variert og rikt lekemiljø og deltar i barnas lek.

Slik arbeider vi med Barnet først:
Barnehageårene er en svært betydningsfull periode for barnas utvikling, både sosialt, emosjo-
nelt, kognitivt, språklig og motorisk. Barnehagen har en avgjørende rolle i å tilrettelegge for et 

4. BARNEHAGENS FORMÅL OG INNHOLD
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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. Barnets først innebærer å 
styrke de ansattes handlingskompetanse og kunnskap om hvordan støtte barna i sin utvik-
ling og læring. 

Omsorg 
Omsorg er en forutsetning for barnas trygghet og trivsel, og for utvikling av empati. Hvert 
enkelt barn skal oppleve å bli sett, forstått, respektert og få den hjelp og støtte de har 
behov for. 

Våre metoder for å fremme omsorg:  
• Se hvert barn og støtte dem i de ulike følelsene 
• Lytter til barna og møte barna med empati
• Omsorg er også å sette grenser utfra barnas modenhet. Tydelige grenser gitt av en trygg 

og varm voksen er det som fungerer best for barnet. 
• Er sensitiv og imøtekommende 
• Oppmuntrer barna til å vise omsorg for hverandre
• La barna få utforske verden i trygge omgivelser

Vennskap, fellesskap og tilhørighet
Å være en del av et fellesskap, bli inkludert og oppleve vennskap med andre har stor be-
tydning for barns trivsel og psykiske helse. Barnehagen skal legge til rette for at vennskap 

4. BARNEHAGENS FORMÅL OG INNHOLD

utvikles. Det er også nødvendig med kompetanse om konfliktløsning, og at barna får være 
med å løse opp uenigheter. Det er viktig å kunne ivareta egne behov og samtidig ta hensyn 
til andre. 

Våre metoder for å fremme vennskap, fellesskap og tilhørighet:  
• Anerkjenner vennskap mellom barn
• Felles opplevelser gjennom prosjekt
• Samlinger i mindre og større grupper
• Snakke om og hjelpe barnet med å sette ord på følelser
• Verne om leken
• Kompetanseheving hos personalet, hvor kunnskap om relasjonsbygging og voksenstiler 

styrker samspillet med barn. 

Danning: 
Barnehagen skal støtte barna i å forholde seg prøvende og nysgjerrig til omverden og 
bidra til å legge grunnlag for modig, selvstendig og ansvarlig deltakelse i demokratiets 
fellesskap. At barna har tillit og en positiv tilnærming til verden, samtidig til at de er robus-
te nok til å tålemotgang. Barna skal kunne forstå felles verdier og normer som er viktige 
for fellesskapet. Gjennom samspill, dialog, lek og utforskning skal barnehagen bidra til at 
barna utvikler kritisk tenkning og etisk vurderingsevne.

Våre metoder for å fremme danning: 
• Utforsker og er nysgjerrig sammen med barna
• Lærer om mangfold 
• Oppforede barna til å ytre meninger og delta aktivt i fellesskapet
• La barna bli kjent med nærmiljø og samfunn, naturen og ulike kulturer.

Lek: 
Barnehagen skal bidra til den gode barndommen ved å gi alle barn mulighet for lek. Leken 
har betydning for barns trivsel og er grunnleggende for videre utvikling. Gjennom leken ut-
vikler barna sosialkompetanse og tilegner seg motoriske og språklige ferdigheter. Barneha-
gen skal bidra til at alle barn kan oppleve glede, humor, spenning og engasjement gjennom 
lek, alene og sammen med andre.  Rolleleken er ofte en naturlig uttrykksform for barn hvor 
barnet kan kjenne seg hjemme. Det er i rolleleken barna tilegner seg viktige ferdigheter 
innenfor flere utviklingsområder. I leken lærer barna å ta hensyn til hverandre, samarbeid 
og utvikler vennskap. Forskning viser at barn som mestrer rolleleken har større forutsetnin-
ger for å mestre livets utfordringer. Rollelek stimulerer og utvikler barnehjernen. 

Våre metoder for å fremme leken: 
Personalet deltar støttende og aktiv i barnas rollelek
Observerer, veileder og inkluderer alle barn i lek 
Avdelingens prosjektrom skal inspirere og legge til rette for rollelek 
Legger til rette for lekegrupper som bidrar til at hvert enkelt barn blir sett og hørt. 
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4. BARNEHAGENS FORMÅL OG INNHOLD 5. BARNS MEDVIRKNING

Kommunikasjon og språk:  
God språkforståelse og språkkompetanse er sentralt for barns utvikling. Kommunikasjonen 
vil både være verbal og kroppslig. Barn kan uttrykke seg gjennom handlinger da adferd er 
også kan sees på som et språk. Det er mange situasjoner i løpet av en dag, som kan rom-
me mange muligheter til språkstimulering. F.eks. den gode hverdagssamtalen under målti-
det.  

Våre metoder for å fremme språkutvikling og god kommunikasjon: 
• Personalet er rollemodeller, vi lytter, benevner, snakker med og setter ord på handlinger 
• Bader barna i språk 
• Ulike språkstimulerende aktiviteter som sang, rim, regler, eventyr og bøker
• Gi barna tid og rom til å fortelle, aktive lyttere.

Digitalpraksis: 
Barnehagens digitale praksis skal bidra til barnas lek, kreativitet og læring (K.D, 2017, s.44). 
Ved bruk av digitale verktøy skal personalet være aktive sammen med barna. Bruken skal 
være bevisst. 

Våre metoder for å skape god digital praksis i barnehagen: 
• Vi lager egne progresjonsplaner for bruken av digitale verktøy 
• Bruker pc/I-pad til å søke informasjon i våre prosjekter
• Lar barna få ta bilder, med fokus på at vi må spørre andre før vi fotograferer. Ikke alle 

ønsker å bli tatt bilde av
• Vi prøver ut noen digitale spill, som fokuserer på små barns læring

Våre metoder for å sikre barns medvirkning:
•  Vi jobber prosjektbasert og tema for prosjektene blir valgt ut fra barns interesser
• I samtaler med barn lytter vi aktivt og gir barna mulighet for å komme med innspill til 

hva de ønsker 
• Vi gjennomfører barnesamtaler med de eldste barna to ganger i året hvor vi spør om 

trivsel, hvordan de oppfatter hverdagen sin og hvordan de ønsker det skal være. Vi bru-
ker svarene for videre planlegging og vurdering

• Vi er bevisst at vi også må lese kroppsspråk for å kunne forstå barnas ytringer og be-
hov, spesielt viktig hos de yngste barna

• Vi er fleksible og har rom for spontanitet slik at planer kan endres ut fra barnas interes-
ser og behov 

• Vi endrer lekemiljøene i barnehagen ut fra våre prosjekter og barns interesser. Vi ønsker 
å ha mest mulig materialer og leker tilgjengelig for barna slik at de har reelle valgmulig-
heter 

«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.  Alle barn skal få erfare 
å få innflytelse på det som skjer i barnehagen på måter som er tilpasset barnas alder, erfaringer, 
individuelle forutsetninger og behov.»

(Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 27)
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6. SAMARBEID 7. OVERGANGER

«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. Samarbeidet mellom hjemmet 
og barnehagen skal alltid ha barnets beste som mål. Foreldrene og barnehagens personale har et 
felles ansvar for barnets trivsel og utvikling.»

(Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 29)

Våre metoder for å skape et godt foreldresamarbeid:
• Vi bruker egen foreldre app «MyKid» som dere selv må laste med. Dette er en digital 

kommunikasjonsplattform mellom barnehage og hjem. Her legger vi blant annet ut bilder 
og dagsrapporter 

• Vi legger til rette for en åpen og ærlig kommunikasjon med tillitt i bunn. Det er viktige at 
foreldre informer oss om forhold rundt barnet 

• Tilbud om foreldresamtaler og foreldremøter i løpet av året
•  Jevnlig kontakt ved henting og levering, her fokuseres det på barnet og positive hendel-

ser. Vi snakker ikke over hodet på barna, men tar oss heller tid til en samtale uten barna 
tilstede om nødvendig

• Foreldreaktiv tilvenning der vi legger stor vekt på å også bli godt kjent med foreldrene. 
• Vi møter alle med respekt og har forståelse for ulikhet
• Vi oppfordrer til lav terskel på tilbakemeldinger

Samarbeid med andre instanser:
• Foreldreråd og samarbeidsutvalg. Informasjon om samarbeidsutvalget og hvem som er 

representanter finner dere på MyKid under faste oppslag. Foreldreråd er i regi av SU. 
• Barnehageadministrasjonen i kommunen 
• PPT
• Barnevern
• Helsestasjon
• Tverretatlig samarbeid
• Høyskole/universitet, ungdomsskole og videregående. Vi tar imot flere praksiselever og 

studenter i løpet av året. Barnehagen er partnerbarnehage i samarbeid med Universite-
tet i Agder og tar imot flere studenter fra barnehagelærerutdanningen. Dette er et viktig 
samarbeid hvor vi i praksisfeltet får være med å påvirke utdanningen til nye barnehage-
lærere

OVERGANGER INNAD I BARNEHAGEN
Personalet skal sørge for at barn og foreldre får tid og rom til å bli kjent med barna og 
personalet når de bytter barnegruppe (Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 33).
Våre metoder for å sikre en god overgang innad i barnehagen:
• Færrest mulig overganger og god planlegging i forkant
• Informerer og er i samtale med foreldrene før overganger innad
• Har foreldremøte på våren for foreldre til de barna som skal bytte avdeling fra liten 

ide til stor
• Bruker tid på å bli kjent med ny avdeling før overgangen skjer
• Prøver å alltid ha kjente voksne som følger barna over på ny avdeling

«Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene legge til rette for at barnet kan få en trygg og god 
start i barnehagen. Barnehagen skal tilpasse rutiner og organisere tid og rom slik at barnet får tid 
til å bli kjent, etablere relasjoner og knytte seg til personalet og til andre barn.»

(Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 33)

TILVENNING I BARNEHAGEN
Våre metoder for å sikre en trygg og god tilvenning:
• Tidlig informasjon til nye foreldre i forkant av oppstart 
• Besøksdager og foreldremøte på våren før oppstart. 
• Vi er trygge om omsorgsfulle voksne i møtet med barn 
• Vi holder oss faglig oppdaterte og tilpasser tilvenningen ut fra ny forsking og erfaringer
• Vi bruker god tid på tilvenningsperioden, minimum 5 dager sammen med foreldren 
• Forankrer vår praksis i trygghetssirkelen og er opptatt av å skape trygge og gode  

relasjoner til både barn og foreldre 

Se barnehagens hjemmeside for link til standard for tilvenning. 

 Barnehagen skal i samarbeid med foreldre og skolen legge til rette for at barna kan få en 
trygg og god overgang fra barnehage til skole og eventuelt skolefritidsordning. De eld-
ste barna skal få mulighet til å glede seg til å begynne på skolen og oppleve at det er en  
sammenheng mellom barnehagen og skolen. Barnehagen skal bidra til at barna kan avslutte 
barnehagetiden på en god måte og møte skolen med nysgjerrighet og tro på egne evner 
(Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 33).

Våre metoder for å sikre en god overgang til skolen:
• Overgangssamtaler med skolen før oppstart 
• Deler informasjon om barnet via samtaleskjema utfylt i samarbeid med foreldrene
• Besøk av kontaktlærer i barnehagen på våren for å bli litt kjent
• Felles turer med skolen til ulike turplasser
• Førskoledager på våren før oppstart 

Se barnehagens hjemmeside får link til plan for overgang barnehage/skole. 
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8. BARNEHAGEN SOM PEDAGOGISK VIRKSOMHET

«Målet med barnehagen som pedagogisk virksomhet, er å gi barna et tilrettelagt tilbud i 
tråd med barnehageloven og rammeplanen. For å oppnå dette skal barnehagen være en 
lærende organisasjon, og det pedagogiske arbeidet skal være begrunnet i barnehageloven 
og rammeplanen.»

(Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 37)

LÆRENDE ORGANISASJON 
I FUS er vi lærende barnehager. Personalet er i kontinuerlig utvikling, reflekterer over fagli-
ge og etiske problemstillinger, holder seg faglig oppdatert og er gode rollemodeller. Senge 
(2006) sier: “en lærende organisasjon er en organisasjon som kontinuerlig forbedrer sin 
evne til å skape sin egen framtid.” Vi legger derfor vekt på at personalet utvikler sine evner 
og bygger sin kapasitet slik at barna møter omsorgsfulle og kompetente ansatte.

Våre metoder for å opprettholde en lærende organisasjon:
• Bygger kapasitet gjennom kollektiv læring 
• Bruker implementeringsplaner i vårt arbeid 
• Våre møter er bygd opp etter «lærende møter» der vi reflekterer i fellesskap
• Vi holder oss faglige oppdaterte og deler kunnskap med hverandre
• Vi bruker aktivt veiledning i vårt arbeid

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, og skal være utgangspunkt for refleksjon og utvikling av virksomheten 
(Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 37). 

Våre metoder for planlegging:
• Inkluderer hele personalet
• Jevnlige avdelingsmøter
• Ubunden arbeidstid, samarbeid mellom barnehagelærere
• Ledermøter og personalmøter
• Bruker implementeringsplaner for barnehagens satsninger 

DOKUMENTASJON 
Våre metoder for dokumentasjon:
• Bruk av praksisfortelinger
• Prosjektplaner med faglig innhold
• PowerPoint med bilder fra hvert prosjekt
• MyKid. Her finner du «Dagen i dag» og ukentlig blir det lagt ut bilder
• Årsplanen, og andre interne planer
• Dokumenterer via praksisfortellinger og foto
• Implementeringsplaner og handlingsplaner

Tilrettelegging av det allmennpedagogiske tilbudet  
for barn som trenger ekstra støtte 
Barnehagen skal tilpasse det allmennpedagogiske tilbudet etter barnas behov og forut-
setninger, også når noen barn har behov for ekstra støtte i kortere eller lengre perioder. 
Barnehagen skal sørge for at barn som trenger ekstra støtte, tidlig får den sosiale, peda-
gogiske og/eller fysiske tilretteleggingen som er nødvendig for å gi barnet et inklude-
rende og likeverdig tilbud. Inkludering i barnehagen handler også om tilrettelegging for 
sosial deltakelse. Hvis det er grunn til å tro at barnets behov ikke kan dekkes innenfor 
det allmennpedagogiske tilbudet, skal barnehagen opplyse foreldrene om retten til å 
kreve en sakkyndig vurdering av om barnet har behov for spesialpedagogisk hjelp

 (Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 40).

Våre metoder for tilrettelegging av det allmennpedagogiske tilbudet:
• Vi har et godt samarbeid med foreldre og god dialog med andre instanser 
• Vi tilrettelegger i det fysiske miljøet slik at det er best mulig tilpasset de ulike  

behovene til barna 
• Vi lager inkluderende læringsmiljøer, der alle barna er en del av fellesskapet. 

Minst mulig tid utenfor gruppa

VURDERING
«Barnehagen skal jevnlig vurdere det pedagogiske arbeidet. Det betyr at det pedagogiske 
arbeidet skal beskrives, analyseres og fortolkes ut fra barnehagens planer, barnehageloven 
og rammeplanen. Vurderingsarbeidet skal bygge på refleksjoner som hele personalgruppen 
er involvert i. Barnets trivsel og allsidige utvikling skal observeres og vurderes fortløpende, 
med utgangspunkt i barnets individuelle forutsetninger og kunnskap om barns utvikling og 
behov. Barnets erfaringer og synspunkter skal inngå i vurderingsgrunnlaget»

(Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 38)

Våre metoder for vurdering:
• Tilbakemeldinger fra barna gjennom samtaler og observasjon
• Tilbakemeldinger fra foreldre gjennom samtale og brukerundersøkelser 
• Systematisk bruk av praksisfortellinger som danner utgangspunkt for refleksjon
• Planleggingsdager, personalmøter, avdelingsmøter og ledermøter 
• Det gjennomføres årlige CLASS observasjoner og vi jobber med handlingsplaner ut fra 

resultatene til avdelingene. 

Kunnskapsdepartementet. (2017). Rammeplan for barnehagen: Forskrift om rammeplan 
for barnehagens innhold og oppgaver. Hentet fra https://www.udir.no
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NOTATER

Kunnskapsdepartementet. (2017). Rammeplan for barnehagen: Forskrift om rammeplan for 
barnehagens innhold og oppgaver. Hentet fra https://www.udir.no 

9. KILDER 

GENERELL INFO:
• Åpningstider: Mandag – fredag fra 06.45 – 17.00.
• Stengt julaften, nyttårsaften og onsdag i påskeuken. 
• Barnehagen har gjennom året 5 planleggingsdager, dette året blir det: 

21. oktober, 2. januar, 19. mai, 1 og 2 juni.  
• Barnehagen har sommerstengt uke 28,29 og 30. 
• Barnehagebetaling følger til enhver tid gjeldende makspris.  

Kostpenger er satt til 20,- pr dag. 
• Adresse til barnehagens hjemmeside: fus.no/djupmyra
• All info fra barnehagen blir lagt ut på MyKid. 
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Kontaktinfo:

Daglig leder, 
Kristina Albertsen

Tlf: 971 99 331

E-post: dl.djupmyra@bhg.no

Besøksadresse:
4715 Øvrebø

www.fus.no/djupmyra

DjupmyraBarnehagenavn


