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OM BARNEHAGEN
Djupmyra eies av Trygge barnehager og drives av FUS.  
FUS kjeden består i dag av 175 barnehager i 82 kommuner, spredt over hele landet. 

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. 

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 det skjer også at barn bytter avdeling i løpet av året hvis 
det er nødvendig. Dette kan være på bakgrunn av opptak, barnets utvikling etc. 

Myra og skogen rundt oss er en del av vår identitet, og vi benytter oss daglig av 
mulighetene, gledene og utfordringene de gir oss. 

Hverdagen i en FUS barnehage kjennetegnes ved at man møter et glødende, 
tilstedeværende og lekent personale som byr på seg selv sammen med barna. 

PERSONALET:
De ansatte i barnehagen er barnehagens viktigste ressurs. I Djupmyra FUS Barnehage har 
personalet til sammen bred og variert kompetanse som kommer synlig frem i hverdagen. 
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En årsplan har flere funksjoner. Den er et arbeidsredskap for personalet og dokumenterer 
barnehagens valg og begrunnelser. Årsplanen skal godkjennes av foreldrene via 
samarbeidsutvalget og er slik foreldrenes mulighet til å påvirke innholdet i barnehagen.  
Den er et offentlig dokument og grunnlag for kommunens tilsyn. I tillegg gir den eier, 
politikere, samarbeidspartnere og andre informasjon om det pedagogiske arbeidet.

STYRINGSDOKUMENTER:
Barnehagens arbeid tar utgangspunkt i flere dokumenter: 
 - Barnehageloven: 

Alle barnehager skal drives etter  
Lov om barnehager. Loven angir 
mandatet for virksomheten og hva 
barnehagen plikter å arbeide etter.

 - Rammeplanen: 
Rammeplanen er en forskrift 
til barnehageloven. Målet med 
rammeplanen er å gi personalet en 
forpliktende ramme for planlegging, 
gjennomføring og vurdering.

 - FN’s barnekonvensjon
 - Barnehagens vedtekter.
 - Etiske retningslinjer for personalet
 - Forskrift om miljørettet helsevern
 - Progresjonsplaner
 - Kompetanseplan for personalet
 - Serviceerklæring for FUS barnehagene
 - Barnehagens egne planer, prosjektplaner 

BARNEHAGENS VERDIGRUNNLAG OG OVERORDNA MÅL:
BARNEHAGENS VISJON:
«Sammen gir vi barndommen verdi, lek og glede, hverdagsmagi og vennegaranti»

Visjonen har vi med oss i alt vi gjør. Den gir en felles forståelse og  
skaper retning for arbeidet i barnehagen.

Hos oss står leken i sentrum, den preges av eventyrlyst, glede og aktive voksne.  
Vi har et øye for det magiske i det hverdagslige. Vi undrer oss sammen med barna og 
er stadig på jakt etter nye magiske øyeblikk. At barnehagen gir en vennegaranti er et av 
kundeløftene våre, dette måler vi gjennom positiv annerkjennelse i plenum. 

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

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

BARNEHAGENS VERDIER:
Alle FUS Barnehagene har tre felles verdier som arbeidet vårt forankres i:
 - Glødende
 - Skapende
 - Tilstedeværende

I Djupmyra FUS Barnehage er vi glødende når vi:
 - Byr på oss selv.
 - Følger barns innspill.
 - Bruker humor og viser glede i hverdagen.
 - Er voksne som sier JA.  

I Djupmyra FUS Barnehage er vi skapende når vi:
 - Er kreative.
 - Gir barna felles opplevelser.
 - Er impulsive.
 - Jobber prosjektbasert.

I Djupmyra FUS Barnehage er vi tilstedeværende når vi:
 - Undrer oss sammen med barna.
 - Lytter til og ser det enkelte barn.
 - Er aktive deltagere i barns lek. 
 - Viser glede, kjærlighet og omsorg. 
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PEDAGOGISKE 
SATSNINGSOMRÅDER:

LEK OG EGENLEDELSE: 
Mål: Alle barn skal ha noen å leke med! 

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. 
Leken skal ha en sentral plass i barnehagens hverdagsliv. Leken bidra blant annet til at 
barnet utvikler sosial kompetanse og tilegner seg motoriske og språklige ferdigheter. 

Hva er egenledelse i lek?
Egenledelse i lek er evnen til å være aktiv og selvstendig i en oppgave over tid. Denne 
egenskapen blir omtalt som «hjernens dirigent». Hjernen trenger mange erfaringer for å 
utvikle seg, og rollelek er med på å stimulere barnehjernen på en allsidig og positiv måte. 
Barnehagealder er den perioden der stimulering av hjernen har størst effekt. 

Gjennom rolleleken tilegner barn seg erfaringer med de sju egenledelsesfunksjonene:
 - Planlegging: Å sette seg et mål og lage seg en strategi for å nå dette målet.
 - Organisering: Evnen til å skape orden og struktur ved å se  

helheten av flere delområder under ett.
 - Arbeidshukommelse: Evnen til å tenke og huske samtidig. Spiller på tidligere erfaringer 

og handler om «å holde tråden».
 - Igangsetting: Evnen til å ta initiativ og å komme i gang med en aktivitet.
 - Fleksibilitet: Barns evne til å kunne skifte oppmerksomhet og kunne finne nye løsninger.
 - Selvregulering: Evnen til å regulere egne handlinger på en akseptabel måte som tar 

hensyn til både seg selv og fellesskapet.
 - Selvmonitorering: Evnen til å se at egne handlinger påvirker andre og hvordan andres 

handlinger påvirker oss selv.

Rolleleken er den mest avanserte lekeformen og vil kreve at barna mestrer alle de sju 
egenledelsesfunksjonene. Disse utvikles i takt med barnets alder og modenhetsnivå. I 
Djupmyra FUS Barnehage er den voksne bevisst på hvordan han/ hun opptrer i lek og 
hvilken rolle en tar. Hos de yngste barna opptrer den vokse som en støtte og rollemodell i 
leken. Etterhvert kan den voksne innta en rolle som lekekamerat og delta i leken på barnas 
premisser. Vi i personalet jobber med å bli bevisst på når og hvordan vi kan støtte barn i lek. 
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Slik gjør vi det:
 - Fokustid der rolleleken blir prioritert både inne og ute.
 - Gir barna felles opplevelser som utgangspunkt for videre rollelek.
 - Legge til rette for små lekegrupper for å bidra til at hvert enkelt blir hørt og sett. 
 - Observerer og veileder barn i lek.
 - Voksne deltar aktivt i lek, utvikler og legger til. 
 - Vi bruker inspirasjonsmateriell til rollelek.
 - Inkludere alle og hjelper og støtter de barna som trenger det.
 - Personalet holder seg faglig oppdatert.

BARNS MEDVIRKNING: 
Mål: Alle barn skal oppleve å ha en reell innflytelse og  
påvirkningskraft på egen hverdag i barnehagen.
 
Hva er barns medvirkning: 
Som det fremgår i FNs Barnekonvensjon artikkel 12 nummer 1, Barnehageloven §1 og §3, 
Grunnloven §104 og i Rammeplanen for barnehagen har alle barn rett til medvirkning.

Begrepet medvirkning peker mot deltakelse i en eller annen variant uten at en har det fulle 
ansvaret alene. Barna skal få erfare at de har innflytelse på det som skjer i barnehagen, 
og at de påvirker hverdagen med sine ønsker og behov. Barnas synspunkter må tillegges 
vekt i samsvar med alder og modenhet. Personalet må være sensitiv overfor alle barns 
uttrykksmåter, og evne å se hva som formidles gjennom kroppsspråk.

Slik gjør vi det:
 - Vi jobber med prosjekt som blir valgt ut fra barnas interesser.
 - I samtaler med barna lytter vi aktivt og gir barna mulighet  

for å komme med innspill til hva de ønsker.
 - Med de eldste barna har vi barneintervju to ganger i året hvor vi spør barna  

hvordan de har hatt det og hvilke ønsker de har. 
 - For de yngre barna leser vi mimikk og kroppsspråk for å forstå deres ønsker og behov.
 - Vi er fleksible med tanke på å gjøre om på dagsrutinene, slik at vi kan ta hensyn til 

barnas interesser og behov.
 - Vi endrer rommene etter hva barna har interesse for i øyeblikket. Spill og leker blir lagt 

frem slik at barna kan få en oversikt over hva vi har og dermed en reell valgmulighet.  
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VURDERING: 
«Barnehagen skal jevnlig vurdere det pedagogiske arbeidet. Hovedformålet med vurderings- 
arbeidet er å sikre at alle barn får et tilbud i tråd med barnehageloven og rammeplanen»

Slik vurderer vi måloppnåelse i arbeidet med våre satsningsområder:
 - Vi vurderer gjennom prosjektplaner etter hver prosjektperiode.
 - Evaluering underveis i prosjektperioden, sak på møter. 
 - Gjennom brukerundersøkelser og medarbeiderundersøkelser.
 - Bruker ulike observasjonsmetoder for innhenting av informasjon.
 - Bruker praksisfortellinger for å reflektere og utvikle egen praksis. 
 - Individuelle barnesamtaler med barna på Myrlilje og Myrull.
 - Daglige samtaler med barna.

BARNEHAGENS ARBEIDSMETODE: 
For å jobbe med barnehagens innhold og målsetninger bruker vi prosjekt som metode.
Prosjektarbeid er i denne sammenhengen en pedagogisk metode som ivaretar prosessene i 
barnas arbeid med ulike temaer/emner. 

Hensikten med et prosjektarbeid er å gi barn og voksne mulighet til å fordype seg i et emne 
over en gitt periode ut fra egne interesser og forutsetninger. Det er en prosess som hele 
tiden gir muligheter til å tenke nytt og stiller krav til de voksne om å følge barns initiativ og 
leve i øyeblikket. 

Prosjektarbeid vil kunne gi barna en økt følelse av å være en del av fellesskapet, utvikle 
lekekompetanse, språklige ferdigheter, styrke barns selvbilde og identitet. 

Slik gjør vi det: 
 - Velger tema/emner ut fra barns interesser eller aktuelle problemstillinger i gruppa. 
 - Utarbeider prosjektplaner med gode faglige begrunnelser og dokumentasjon.
 - Lager prosjektrom og sikrer progresjon gjennom perioden. 
 - Hele tiden følger barns initiativ som skaper videre retning. 
 - Gir barna felles opplevelser som danner grunnlag for lek. 
 - Bruker lek som utgangspunkt for all aktivitet.  
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BARNEHAGENS  
FORMÅL OG INNHOLD: 

OMSORG:
Omsorg er en forutsetning for barnas trygghet og trivsel, og for utvikling av empati og 
nestekjærlighet. Barnehagen skal gi barna muligheter for å utvikle tillit til seg selv og til 
andre. Hvert enkelt barn skal oppleve å bli sett, forstått, respektert og få den hjelp og  
støtte de har behov for. 

Slik gjør vi det:
 - Gir barna fysisk omsorg, viser at vi er der for dem.
 - Lytter til barna og gir dem vår fulle oppmerksomhet. 
 - Støtter og oppmuntrer barna til å vise omsorg for andre  

og til selv å kunne ta imot omsorg.
 - Er sensitive og imøtekommende.

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 deltagelse i demokratiske fellesskap. 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, etisk vurderingsevne, evne til å yte 
motstand og handlingskompetanse,  
slik at de kan bidra til endringer.

Slik gjør vi det:
 - Utforsker og er nysgjerrige sammen med barna.
 - Legger til rette for meningsfylte felles opplevelser.
 - Lærer om mangfold og forskjellighet.
 - Oppfordrer barna til å ytre meninger og delta aktivt i fellesskapet. 
 - Lar barna bli kjent med samfunnet, naturen og ulike kulturer. 
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LÆRING:
Barna i barnehagen skal oppleve et stimulerende miljø som støtter opp om deres lyst 
til å leke, utforske, lære og mestre. Barnehagen skal stimulere og anerkjenne barns 
nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær.  Barnehagen skal bidra til læringsfellesskap der 
barna skal få bidra til egen og andres læring. 

Slik gjør vi det:
 - Fokus på inkluderende læringsmiljøer.
 - Legger til rette for helhetlige læringsprosesser.
 - Er bevisste rollemodeller.
 - Gir barna varierte opplevelser.
 - Gir barna utfordringer tilpasset deres individuelle forutsetninger. 

VENNSKAP OG FELLESSKAP:
Å være en del av et fellesskap og oppleve vennskap med andre, er viktig for å trives. Da 
styrkes selvfølelsen og barn utvikler sosial kompetanse. Barnehagen skal legge til rette for 
at vennskap skal utvikles og få blomstre. I dette ligger også kompetanse om konfliktløsning, 
og at barna får være med å løse opp uenigheter. Det er nødvendig å kunne ivareta egne 
behov og samtidig ta hensyn til andre. 

Slik gjør vi det:
 - Felles opplevelser gjennom prosjekt og samlingsstunder gir felles referanserammer i 

lek, som igjen kan være med å styrke vennskap. 
 - «Være sammen» materiell, utviklet for å snakke om følelser. 
 - Følge handlingsplan mot mobbing, for å sikre en mobbefri hverdag.
 - Kompetanseheving hos personalet, hvor kunnskap om relasjonsbygging og voksenstiler 

styrker samspillet med barn, og bidrar til en god atmosfære.
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BARNEHAGENS 
VERDIGRUNNLAG: 

INKLUDERING:
Mål: 
Alle barn opplever et godt og inkluderende læringsmiljø som  
fremmer deres trygghet, helse, trivsel og læring. 

Barnehagen deltar i knutepunktkommunens satsning på inkluderende læringsmiljø. 

Inkludering handler dypest sett om forholdet mellom individet og fellesskapet.  
Bakgrunn for satsingen er ønsket om at barnehage og skole skal være for alle.  
Det betyr at inkludering handler om å sikre fellesskapet, deltakelse, medvirkning og  
utbytte for alle barn og unge, uavhengig av kategoriseringer, diagnoser og bakgrunn.  
Dette innebærer en utfordring i det praktisk pedagogiske arbeid, men kan løses  
gjennom systemarbeid over tid.

Som en del av et inkluderende læringsmiljø, jobber vi med «Være sammen». Dette gir først 
og fremst et teorigrunnlag hos personalet, som går på relasjonsbygging og voksenstiler. 
Vi ønsker en personalgruppe med autoritative voksne, som utøver sitt yrke i en dynamisk 
kombinasjon av varm relasjonsbygging til barnet og tydelig krav og grenser. Den voksne 
skal være trygg, tydelig og varm, og barna skal få oppleve at den voksne liker å være 
sammen med ham eller henne

Våre to hovedmål for å arbeide med inkluderende læringsmiljø i Djupmyra FUS er:
1. Vi har og videreutvikler system og rutiner som sikrer inkludering av alle barn.
2. Personalet har en positiv relasjon til alle barn. 
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Slik gjør vi det: 
 - Prosjekt for felles opplevelser og lek. 
 - Fokustid på avdelingene, hvor leken får all oppmerksomhet. 
 - Regnbueløven og Være sammen materiell i barnegruppen.
 - Fokus på voksenrollen, den autoritative voksne.
 - Relasjonsskjema til bruk i personalet, for å sikre gode relasjoner mellom voksne og barn.
 - Barneintervju for å sikre at barnas stemmer blir hørt.

LIKEVERD OG LIKESTILLING:
Barnehagen skal fremme likeverd og likestilling uavhengig av kjønn, funksjonsevne, seksuell 
orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, etnisitet, kultur, sosial status, språk, religion og 
livssyn. I barnehagen skal barna møte et likestilt samfunn, som motvirker alle former for diskrim-
inering. ALLE skal gis like muligheter, bli sett og hørt, og bli oppmuntret til å delta i fellesskapet. 

Slik gjør vi det:
 - Reflekter over egne holdninger og praksis. Skaper en felles forståelse for  

arbeidet i barnehagen. 
 - Fokus på omsorg og nestekjærlighet. 
 - Gutter og jenter gis samme muligheter til lek og aktiviteter.
 - Bruker ulike observasjonsmetoder for innhenting av informasjon til videre refleksjon. 
 - Skriver praksisfortellinger med utgangspunkt i tema.  
 - Har fokus på barnet/individet og ikke faktorer som klær osv. 
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Barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon og bidra til å utjevne 
sosiale forskjeller. Fysisk og psykisk helse skal fremmes i barnehagen. Om et barn opplever 
krenkelser eller mobbing, skal barnehagen håndtere, stoppe og følge opp dette. 

Slik gjør vi det:
 - Bruker kun leker og materiell som tilhører barnehagen, like leker for alle. 
 - Kompetanseheving om tema gis til alle ansatte. Kursrekke Ingrid Lund. 
 - Kommunale tiltaksplaner, bruk av SMTTE og observasjon.
 - Tett samarbeid med foreldrene, tidlig på banen ved bekymring. 
 - Fremmer verdier som likeverd, respekt og omsorg.
 - Er bevisst vår oppgave som rollemodeller for barna.

BARNEHAGENS ARBEID MOT  
VOLD OG SEKSUELLE OVERGREP
«Si det!» er et samtaleverktøy som er utviklet av Enhet for barn og familie i Vennesla 
kommune. 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 
livssituasjoner. Dette betyr at barnehagens taushetsplikt settes til side der vilkårene for 

LIVSMESTRING OG HELSE:
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opplysningsplikt 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 vist 
vedvarende alvorlige atferdsvansker, har en offentlig/privat instans en plikt til å melde fra 
til barneverntjenesten i kommunen»

Slik gjør vi det:
 - Samtaler med barna om tema vold og seksuelle overgrep,  

fastsatt minst to ganger i halvåret (Myrlilje og Myrull)
 - 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

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 
næringsrik og riktig mat som inneholder de viktige «byggeklossene» for å sikre en optimal 
utvikling av hjernen og resten av kroppen. 

Slik gjør vi det:
 - 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.
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MANGFOLD OG GJENSIDIG RESPEKT:
Det er viktig at barna får en forståelse for at vi er ulike selv om vi er ganske like, og at 
alle har respekt for hverandres ulikheter. Barna skal få oppleve forskjellige måter å tenke, 
handle og leve på. Alle skal føle seg sett og respektert uavhengig av ulikheter vi har. 
Mangfold skal være en naturlig del av barnehagehverdagen

Hvordan gjør vi dette: 
Bruker litteratur tilpasset barnegruppen.
Samtaler om ulikheter med respekt og anerkjennelse. 
Vi har fadderbarn i ulike deler av verden.
Respekt for hverandre skal være en naturlig del av menneskesynet. 

DEMOKRATI:
Demokrati handler om å være en del av den verden vi vokser opp i. Det handler om 
tilhørighet og muligheten til å la sin egen stemme påvirke det som skjer rundt oss. 
Barnehagen skal være en arena for et inkluderende fellesskap hvor alle får mulighet til å 
ytre seg, bli hørt og delta. 
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BARNEHAGENS 
FAGOMRÅDER:

Fagområdene gjenspeiler områder som har interesse og egenverdi for barn i 
barnehagealder og skal bidra til å fremme trivsel, allsidig utvikling og helse.  
Fagområdene skal ses i sammenheng. 

KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST:
God språkforståelse og språkkompetanse er sentralt for barns utvikling. Det er nøkkelen til 
mange andre egenskaper, som å være med i lek, danne relasjoner og løse konflikter. 

Slik gjør vi det:
 - Bader barna i språk.
 - Er bevisste rollemodeller, benevner alt. 
 - Bruker sang, rim, regler, eventyr og bøker daglig. 
 - Gir barna tid og rom til å fortelle, vi lytter og ikke bare hører. 
 - Andre språkstimulerende aktiviteter. 

KROPP, BEVEGELSE, MAT OG HELSE:
Barna bruker kropp og bevegelse til å sanse, oppleve, leke og lære.  
I barnehagen tilrettelegger vi for et variert bevegelsesmiljø, at barna skal oppleve matglede 
og at det er et godt sted å utfolde seg. Med ekstra fokus på kosthold gir vi barna varierte 
smaksopplevelser og kunnskaper om mat. 

Slik gjør vi det:
 - Legger til rette for varierte og utfordrende bevegelsesmiljøer inne og ute
 - Bruker naturen 
 - Innarbeide gode rutiner i forhold til hygiene og håndvask
 - Variert og sunn mat.
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KUNST, KULTUR OG KREATIVITET:
Barnehagen er en arena for et sosialt og kulturelt fellesskap. Barna skal få ulike erfaringer 
med kunst og kultur, som gir dem anledning til å utforske, fordype seg og videreutvikle seg. 
Fagområdet omhandler uttrykksformer som billedkunst og kunsthåndverk, musikk, dans, 
drama, språk, litteratur, film, arkitektur og design. 

Slik gjør vi det:
 - Deltar på lokale kulturbegivenheter som kirkebesøk, besøk på skolen, 17. mai feiring 

mm.
 - Gir barna varierte opplevelser med ulike uttrykksformer. 
 - Bruker musikk og dans i hverdagen.
 - Formingsaktiviteter med ulike materialer og redskaper.

NATUR, MILJØ OG TEKNOLOGI:
Barnehagens plassering gjør at vi bruker naturen daglig og preger hverdagen vår.  
Vi ønsker å gi barna varierte erfaringer, der naturens egenart og barnas vilje til å verne 
om naturressursene står i sentrum. Vi studerer planter, dyr og insekter og undrer oss 
over funnene sammen med barna. Vi ønsker også å gi barna en begynnende forståelse 
av det å kunne bidra til en mer bærekraftig utvikling. Bærekraftig utvikling omfatter både 
naturen, økonomi og sosiale forhold. Målet med arbeidet er å ta vare på naturen, og utvikle 
forståelse for at dagens handlinger har konsekvenser for fremtiden. 

Slik gjør vi det:
 - Studerer plante og dyreliv, gir rom for barns undring. 
 - Eksperimenterer sammen med barna. 
 - Bruker naturen daglig sammen med barna.
 - Er bevisste rollemodeller med kunnskap om emnet. 
 - Fremmer verdier, holdninger og praksis for et mer 

bærekraftige samfunn. 
 - Bruker natur og gjenbruksmateriale i lek og andre aktiviteter. 
 - Kildesorterer
 - Tar vare på naturen, plukker søppel og holder orden. 
 - Sanker mat og bruker i matlaging. Barnehagen har egen kjøkkenhage. 



21

ANTALL, ROM OG FORM:
Barn er nysgjerrige og utforskende, denne utforskertrangen skal personalet støtte, 
utfordre og de skal hjelpe barna med å forstå sammenhenger. Det handler om sortering, 
sammenlikning, plassering, orientering, visualisering, former, mønster, tall, telling og måling. 

Slik gjør vi det:
 - Undrer oss sammen med barna.
 - Gir barna varierte opplevelser og erfaringer. 
 - Bruker matematiske begreper i hverdagen, barn er med på f.eks. matlaging. 
 - Utfører ulike eksperimenter, spiller spill og bruker digitale verktøy sammen med barna. 

ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI:
Barna skal bli rustet til å møte verden og være en del av demokratisk samfunn.  
Fagområdet handler om måten vi oppfatter verden på, våre verdier, normer og holdninger.  
Vi skal i barnehagen gi barna kjennskap til ulike religioner, livssyn og kulturelle erfaringer. 

Slik gjør vi det:
 - Etiske refleksjoner sammen med barna.
 - Markerer høytider, fortellinger og tradisjoner knyttet til disse. 
 - Jobber med vennskap og respekt for hverandre. 
 - Hjelper barna med å sette ord på følelser og håndtering av konfliktsituasjoner. 

NÆRMILJØ OG SAMFUNN
Som deltager i et demokratisk samfunn må barna gis ulike erfaringer knyttet til 
hverdagslivet. De skal bli kjent med nærmiljøet, samfunnet og verden. 

Slik gjør vi det:
 - Bruker lokalmiljøet til turer og aktiviteter. 
 - Gir barna muligheter til medvirkning. 
 - Fokus på likestilling og like muligheter for gutter og jenter. 
 - Markerer Samefolkets dag.
 - Trafikksikkerhet
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MYRFOLKET:
En av metodene vi bruker i prosjektarbeid og i arbeid med fagområdene,  
er vår egen «Myrfolkmetode».

Myrfolket bor i myra utenfor barnehagen, og består av Mor, Far og fem barn. De er en 
familie med noen felles trekk, men med ulike personlige egenskaper, mestringsområder og 
utrustning. En følelse og et fagområde er knyttet opp til hver skikkelse. 

Historiene om Myrfolket har vist seg som en innfallsvinkel til alle viktige temaer barna skal 
møte i løpet av tiden hos oss. Gjennom Myrfolket ser vi at barna gjenkjenner og setter ord 
på egne og andres følelser.

Slik gjør vi det:
 - 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 til lek og kreativitet.
 - Myrfolksamlinger på alle avdelinger. 
 - Fellessamlinger på gymrommet; egne samlinger for små og store barn.
 - Vi dramatiserer for og med barna, både planlagt og spontant.

Gjennom Myrfolket lar vi eventyr og virkelighet møte barnet sammen. Barna i barnehagen 
har sammen med personalet laget mange eventyr og fortellinger om Myrfolket.  
Vi har laget rekvisitter og kostymer, og jobber stadig med å videreutvikle materialet. 
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PLANLEGGING, 
DOKUMENTASJON OG 
VURDERING: 
PLANLEGGING:
Planlegging gir personalet grunnlag for å tenke og handle langsiktig og systematisk i det 
pedagogiske arbeidet. Skal bidra til kontinuitet og progresjon for alle barna i barnehagen. 

Slik gjør vi det:
 - Inkluderer hele personalet.
 - Jevnlige avdelingsmøter.
 - Ubunden arbeidstid, samarbeid mellom barnehagelærere.
 - Ledermøter og personalmøter. 

DOKUMENTASJON:
Dokumentasjon av barnehagens arbeid synliggjør hvordan personalet arbeider for å 
oppfylle kravene i barnehageloven og rammeplanen. Dokumentasjonen av det  
pedagogiske arbeidet skal være utgangspunkt for videre utvikling. 

Slik gjør vi det:
 - Bruk av praksisfortelinger.
 - Prosjektplaner med faglig innhold.
 - My Kid: Dagsreferat med bilder.
 - Årsplanen, og andre interne planer. 
 - Dokumenterer via praksisfortellinger og foto.
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VURDERING:
Barnehagen skal jevnlig vurdere det pedagogiske arbeidet. Formålet er at alle barn får 
et tilbud i tråd med Barnehageloven og Rammeplanen. Å vurdere egen praksis er en 
forutsetning for god utvikling og videre planlegging. Det er vesentlig at både barnas og 
foreldrenes erfaringer og synspunkter skal inngå i vurderingsarbeidet. 

Barnehagen er også partnerbarnehage i barnehagelærerutdanningen ved UiA. Dette gjør at vi 
stiller oss disponibel til å ta imot studenter og får en unik mulighet til å vurdere egen praksis. 

Slik gjør vi det:
 - 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. 
 - Bruk av ulike skjemaer og metoder som utgangspunkt for refleksjon og vurdering, 

eksempel SMTTE og IGP. Beskrivelse av skjemaer finnes på barnehagens hjemmeside. 
 - Årlige bruker – og medarbeiderundersøkelser. 
 - Jevnlige møter med samarbeidsutvalget.

PROGRESJON:
Innebærer at alle barna skal utvikle seg, lære og oppleve fremgang. Barnehagen skal legge 
til rette for progresjon gjennom valg av pedagogisk innhold, arbeidsmåter, leker, materialer 
og utforming av fysisk miljø. Barn i ulike aldersgrupper skal få varierte leke- og aktivitets- 
og læringsmuligheter. Barn skal få utfordringer tilpasset sine egne erfaringer, interesser, 
kunnskaper og ferdigheter. 

For å sikre at barnehagen jobber i henhold til rammeplanens intensjon har vi utarbeidet 
en progresjonsplan der vi har satt opp ulike mål og tiltak. Progresjonsplanen starter på 
småbarnsavdeling, og beveger seg gjennom erfaringer og opplevelser til de slutter i 
barnehagen (planen finnes på barnehagens hjemmeside).
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Slik gjør vi det:
 - Aldersinndelte grupper
 - Pedagogisk innhold, fysisk innredning, leker- og aktivitetsmateriell er  

tilpasset barns utvikling og alder.
 - Legger til rette for progresjon gjennom mestring,  

skal alltid være noe å strekke seg etter. 
 - Prosjekt som arbeidsmetode, velges utfra og utvikles videre basert på barna. 
 - Uteområdet tilpasset barns alder og utvikling, delte områder med ulike  

utfordringer og muligheter. 
 - Bruker progresjonsplaner som utgangspunkt for planlegging  

(finnes på barnehagens hjemmeside)
 - Kan endre sammensetningen av barnegrupper på bakgrunn av  

barns behov for progresjon. 
 - Sikrer progresjon gjennom valg av prosjekt, og innhold i prosjekt. 
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Barnehagens digitale praksis skal bidra til barnas lek, kreativitet og læring.  
Ved å bruke digitale verktøy gir vi barna muligheter for å være kreative og støtter deres 
læringsprosesser sammen med voksne. Barnehagen skal utøve digital dømmekraft og bidra 
til at barna utvikler en begynnende etisk forståelse knyttet til digitale medier. 

Vi setter også fokus på begynnende etisk forståelse knyttet til bruk av digitale medier. 

Slik gjør vi det: 
 - For å sikre at barnehagen jobber i henhold til rammeplanens intensjon er det utarbeidet 

egen progresjonsplan med mål og tiltak knyttet til barnas alder og utvikling.
 - Bruker digitale verktøy i prosjektarbeid.
 - Følger barns medvirkning.
 - Utforsker og undrer oss sammen med barna. 
 - Inkluderer barna i den daglige bruken av digitale verktøy.
 - Inkluderer barna i valg av bilder som publiseres.
 - Gir barna en begynnende etisk forståelse knyttet til bruk av digitale medier ved å 

samtale om tema og vise eksempler. 

BARNEHAGENS  
DIGITALE PRAKSIS:
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SAMARBEID OG 
OVERGANGER: 

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 tilknytningsperiode i barnehagen. Når barnet begynner i barnehagen skal personalet 
sørge for tett oppfølging den første tiden, slik at barnet kan oppleve tilhørighet og trygget 
til å leke, utforske og lære. 

For at barna som begynner i Djupmyra 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 i barnehagen. Man bruker god tid på oppstarten, 
foreldre/omsorgspersoner er med barnet i barnehagen i fem dager. Foreldre deltar aktivt i 
barnehagens aktiviteter og rutiner disse dagene, man er med i lek, sang, måltid, legging mm.

Slik gjør vi det:
 - Samtaler i forkant av oppstart, besøksdager for foreldre og barn.
 - Informasjonsmøte før sommeren slik at foreldre kan bli bedre kjent med barnehagen.
 - Trygge og omsorgsfulle voksne i møte med barna.
 - Holder oss faglig oppdatert på småbarns- feltet.
 - Setter av god tid til å bli kjent, minimum fem dager,  

der trygge omsorgspersoner er med i barnehagen. 
 - Møter hvert enkelt barns behov, tilpasser rutiner. 
 - Fokus på å etablere relasjoner, både mellom barn og personalet, og barna seg imellom. 
 - Bruker trygghetssirkelen som teorigrunnlag for hvordan vi samspiller med barn.  
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OVERGANGER INNAD I BARNEHAGEN:
Ulike overganger skjer også innad i barnehagen, som oftest når barna skal bytte avdeling. 
Personalet skal jobbe for å lage gode overganger der både barn og foreldre blir informert, 
og gis tid til å bli kjent. 

Slik gjør vi det:
 - Færrest mulig overganger, god planlegging.
 - Informerer og samtaler alltid med foreldrene først.
 - Bruker tid på å bli kjent på nye avdeling før overgangen skjer,  

forbereder barna best mulig. Bruker leken i overganger.

OVERGANGEN MELLOM BARNEHAGE OG 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. 

Slik gjør vi det:
 - Overgangssamtaler med skolen før oppstart. 
 - Deler informasjon om barnet via samtaleskjema utfylt i samarbeid med foreldrene. 
 - Skoleforberedende aktiviteter i barnehagen. 
 - Besøksdager på skolen. 
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PERSONALUTVIKLING:

Personalet er barnehagens viktigste ressurs. Vi strekker oss hele tiden mot  
å være voksne som er faglig oppdaterte, reflekterte, glødende og den beste  
utgaven av seg selv i møte med barna. Dette krever at vi stadig er i utvikling.  
«Den som slutter å bli bedre – slutter å være bra».

Barnehagen skal være en lærende organisasjon slik at den er  
rustet til å møte nye krav og utfordringer. 

Vårt overordne mål for kompetanseheving i Djupmyra er:
Kompetansehevende tiltak skal føre til økt bevissthet og  
kunnskap tett knyttet til våre satsningsområder. 

Vi startet våren 2018 arbeidet med personlige utviklingsmål i barnehagen.  
Alle ansatte jobber kontinuerlig med personlige utviklingsmål som skal bidra til økt 
kompetanse innenfor de områder man personlig ønsker og trenger utvikling på.  

Vi bruker praksisfortellinger som metode for refleksjon og utvikling  
knyttet til barnehagens satsningsområder og utviklingsområder. 

Vi prioriterer tid til veiledning av alle ansatte i barnehagen,  
både individuelt og i gruppe.
Det kommende året vil vi vektlegge kursing og  
kompetanseheving innenfor følgende områder:
1. Egenledelse i lek og læring.
2. Trygghetssirkelen.
3. Inkluderende læringsmiljøer.
4. Barns medvirkning.
5. Økt veiledningskompetanse for ansatte. 

Vi følger overordnet kompetanseutviklingsplan for barnehagene i Vennesla. 
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Barnehages kontaktinfo:
Skarpengland
4715 Øvrebø 

Tlf: 38 13 96 69

Daglig leder, Kristina Albertsen
Tlf: 97 19 93 31 

E-post: dl.djupmyra@bhg.no

Generell info:
Åpningstider: Mandag – fredag fra 06.45 – 17.15.

Stengt julaften, nyttårsaften og onsdag i påskeuken.  
Barnehagen har gjennom året 5 planleggingsdager, dette året blir det: 

19. oktober, 2. januar, 31. mai, 6. og 7. juni. 

Barnehagen har sommerstengt uke 28,29 og 30. 

Barnehagebetaling følger til enhver tid gjeldende makspris.  
Kostpenger er satt til 20,- pr dag. 

www.fus.no/djupmyra

DjupmyraBarnehagenavn
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