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VELKOMMEN TIL  
BISJORD FUS BARNEHAGE!

Barnehagen eies av Trygge Barnehager AS, og drives av FUS AS. Bisjord FUS barnehage 
ble opprettet 28. juli 2008 og åpnet i nye lokaler 27. juli 2009. Det finnes nær 200 FUS 
barnehager i Norge, og våre barnehager har felles visjon og grunnleggende verdier. FUS står 
for det å være først, det å være et førstevalg!

Alle barnehager skal ifølge rammeplanen for barnehager, utarbeide en årsplan. Barnehagen 
er en pedagogisk virksomhet som skal planlegges, dokumenteres og vurderes.

Målet med rammeplanen er å gi alle ansatte en forpliktende ramme for planlegging, 
gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet. Det pedagogiske arbeidet tar 
utgangspunkt i «Lov om barnehager» og «Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold 
og oppgaver», hjemlet i lovens §2 og iverksatt 01.08.2017. Loven kan i sin helhet leses på 
www.regjeringen.no/KD.Barnehagen bygger også sin virksomhet på Barnekonvensjonen, 
vedtatt av FN i 1989 (inkorporert i norsk lov i 2003).

ÅRSPLANEN HAR FLERE FUNKSJONER
   Et arbeidsredskap for personalet
   Dokumentere valg og begrunnelser
   Gi grunnlag for barn og foreldres medvirkning
   Gi grunnlag for tilsynsmyndighet
   Gi informasjon 
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§ 1 Formål
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. Barnehagen skal bygge grunnleggende 
verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for 
menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, 
likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner 
og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. Barna skal få 
utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare 
på seg selv, hverandre og
naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. 
De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. 
Barnehagen kal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne 
barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek 
og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og 
vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og 
motarbeide alle former for diskriminering.

(Lov om barnehagger 2018)

STYRINGSDOKUMENTER

Arbeidet i Bisjord FUS barnehage styres av:
   Lov om barnehager
   Rammeplan for barnehager
   FNs barnekonvensjon
   Forvaltningsloven
   Serviceerklæring
   Visjon og verdier
   Etiske retningslinjer for ansatte
   Barnehagens vedtekter
   Oppfølgingsplaner etter brukerundersøkelser
   FUS`opplæringsplan og veiledning for nyansatte
   Mobbeplaner for barn og ansatte
   Norges lover
   Folketrygdloven
   FUS HMS rutiner og retningslinjer
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FUS AS, ANSVAR OG ROLLER

Hver dag kommer over 13 000 barn til våre  
over 170 barnehager over hele landet.  
Det er en enorm tillitserklæring.

Vi har ansvaret for det kjæreste du har, og 
vi jobber hver eneste dag for at våre barn 
skal få den beste barndommen en barnehage 
kan medvirke til. Daglig leder er gitt det 
daglige ansvaret i barnehagen; pedagogisk, 
personalmessig og administrativt, og skal sørge 
for at det pedagogiske arbeidet er i tråd med 
barnehageloven og rammeplanen. Pedagogisk 
leder er gitt ansvaret for å iverksette og lede 
det pedagogiske arbeidet, og sørge for god 
opplæring og veiledning i tråd med godt faglig 
skjønn. Et kompetent pedagogisk personale er 
en forutsetning for et barnehagetilbud av god 
kvalitet, og det forutsettes at barnehageeier 
vektlegger de ansattes faglige og pedagogiske 
vurderinger i sin styring. 

FUS er et resultat av ekteparet Eli Sævareid 
og Sigurd Aases etablering av en barnehage 
i Haugesund for over 30 år siden. Dette fordi 
de ikke fikk plass i en eksisterende barnehage 
til sin eldste sønn. De startet samtidig 
selskapet “Trygge barnehager” som etablerer 
alle barnehagene. Trygge barnehager er et 
entreprenørselskap som bygger eller kjøper 
barnehager, både for FUS, men også for 
andre barnehageaktører. De har gjennom 
årenes løp bygget over 400 barnehager, og 
over 170 av disse er i dag en FUS barnehage. 
Vi har også noen barnehager som vi har 
overtatt fra kommunal drift.  I 2007 ble FUS 
kjeden opprettet som et driftsselskap som 
administrerer alle barnehagene.

FUS har som mål å være selve referansen av 
barnehager i bransjen, med fokus på høy faglig 
kvalitet, de mest kompetente medarbeiderne 
og lederne: FUS lover også at hvert eneste 
barn skal få en venn i barnehagen, og hos oss 
kommer alltid barnet først. Barna skal glede seg 
til å komme til en FUS-barnehage, og vi skaper 
minner for livet.

Ingen barn er like, og vi ser alle. Vi leker, trøster, 
ler og er glade sammen med dem – det skal 
synes at barnet har gått i en FUS barnehage.

Vi er mange små barnehager som nyter 
fordelene ved å være del av en stor gruppe. 
Det gir oss en unik mulighet til å utvikle ansatte 
og faget – utveksle erfaringer, tilgang på beste 
praksis og vår etablerte og verdifulle FUS 
standard. Ikke minst gir det rom for forskning og 
tilgang på kunnskap på et måte som ellers ville 
vært utilgjengelig. Alt dette komme FUS barna til 

gode – vi sikrer barndommens egenverdi.

Velkommen til FUS.

Kristin Kongsrud
Leder, FUS AS
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KONTAKTINFORMASJON

Bisjord FUS barnehage AS
Skreppestadveien 143
3261 Larvik

Bisjord FUS barnehage er en barnehage med ca 80 plasser, fordelt på 2 etasjer. Hver etasje 
er en avdeling, og avdelingene deles igjen inn i mindre grupper barn og ansatte. Oppe er 
Kuben, og nede holder Labyrinten til. De ansatte har tilhørighet til sin avdeling, men det kan 
forekomme endringer i sammensetninger, og vi benytter oss av hverandre på tvers av huset. 

Monica Johnsen
Daglig leder

Telefon:  47 68 82 98
Epost: dl.bisjord@bhg.no 
Hjemmeside: www.fus.no/bisjord 
Offisiell facebook: Bisjord FUS barnehage as
Offisiell instagram: bisjordfusbarnehage

AVDELINGENE
Labyrinten, ca 1-4 år: 94 87 86 55
Epost: labyrinten.bisjord@bhg.no 

Kuben, ca 3-6 år: 90 54 41 90
Epost: kuben.bisjord@bhg.no
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LABYRINTEN, AVDELING NEDE, CA 1-4 ÅR

ANSATTE

Kine-Karethe Hansen
Pedagogisk leder

kine.hansen@bhg.no

Elisabeth Sjøblom
Medarbeider

Mette RJ Langerud
Pedagogisk leder

mette.langerud@bhg.no

Johanna Wielosik
Medarbeider

Henrik Lomme Pham
Medarbeider

Anette Andresen
Barnehagelærer

anette.andresen@bhg.no

Nina Strand
Medarbeider

Thea Cecilie Tvedalen
Medarbeider – vikar

Hilde Sofie L. Haugen
Barnehagelærer

hilde.haugen@bhg.no

Marianne B. Nilsen
Medarbeider

Martha Louise Sekeroglu
Medarbeider – vikar

Ida K. Herland
Barnehagelærer (perm)

ida.herland@bhg.no

May Britt Ahlgreen
Medarbeider
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KUBEN, AVDELING OPPE, CA 3-6 ÅR

Ali Demir
Pedagogisk leder
ali.demir@bhg.no

Bente B. Larsen
Medarbeider

Sonata Simeniene
Pedagogisk leder

sonata.simeniene@bhg.no

Christina Maria (Tina) 
Davidsson

Medarbeider

Nadine ML Hihn
Barnehagelærer

nadine.hihn@bhg.no

Kjersti Siland
Fagarbeider

Simen H. Eliassen
Barnehagelærer

simen.eliassen@bhg.no

Line A. Kjær
Fagarbeider

Edivanilde de Oliveira
Fagarbeider
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SERVICEERKLÆRING
Dette kan barn og foresatte forvente i FUS barnehagene

BARNET I FUS SKAL OPPLEVE
Barnet blir møtt og tatt hyggelig imot av en ansatt når det kommer til barnehagen. I løpet 
av barnehagedagen får barnet søvn og hvile tilpasset eget behov og i nært samarbeid med 
foresatte. Måltidene er preget av glede, samspill og tid nok til å spise. Barnet leker og lærer i 
et miljø preget av varme og glede, og tilbys varierte muligheter for lek både ute og inne. De 
møter ansatte som er genuint opptatt av hvert enkelt barn, og som vet at barnet kommer først. 

SAMARBEID MELLOM HJEM OG BARNEHAGEN
Barnehagen skal legge til rette for godt samarbeid og god dialog med foresatte. For å sikre 
dette legger vi blant annet disse prinsippene til grunn:

HVA DU KAN FORVENTE AV OSS
Barnet sitt skal ha en venn
For noen barn går dette veldig lett, mens for andre kan dette ta litt mer tid. Men vi gir oss 
ikke. Det er fordi vi ser hvor vesentlig dette er for barnet, vennskap skaper trygghet, glede og 
utvikling

Vi skal være rollemodeller
Vi skal gå foran som gode og trygge eksempler, lede an i lek og moro, og bruke vår 
profesjonalitet og kompetanse til å ivareta, forstå, skape trygghet og varme. 

Vi skal ha lekekompetanse
Vi skal være veiledere og pådrivere i å la leken komme først, og bruke leken til læring og 
mestring

Vi skal finne hverdagsmagi
De magiske øyeblikkene som oppstår når barn gjør en ny oppdagelse og utvider sin horisont er 
noe av det som driver oss. Dette skal vi legge til rette for og være oppmerksomme på. 

Vi skal se det beste i barnet ditt
Alle barn er unike, og alle har ulike styrker og egenskaper. Sammen med oss og de andre barna 
skal barnet ditt oppleve glede og anerkjennelse. 
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SERVICEERKLÆRING
- dette kan barn og foresatte forvente i 
FUS-barnehagene

FUS BARNA SKAL KJENNETEGNES VED AT DE
   Har et positivt selvbilde
   Er trygge og forskende, trives i lek og har 

vennekompetanse
   Gleder seg til «resten av livet», og vet at de har  

påvirkningsmulighet og at innspillene deres teller
   Har det gøy i barnehagen

FORVENTNINGER TIL SAMARBEID MELLOM BARNEHAGE  
OG HJEM

   Dele viktig informasjon om barnet
   Gi beskjed hvis barnet ditt ikke kommer i barnehagen
   Lese informasjon fra barnehagen
   Gi beskjed til en ansatt når barnet ditt kommer og blir hentet
   Gi beskjed til en ansatt hvis noen andre enn deg skal hente barnet
   Barnehagen gjør vedtekter kjent og foresatte underskriver barnehagens vedtekter
   Gi tilbakemelding på barnehagens innhold og aktiviteter
   Svare på brukerundersøkelse
   Møte til foreldresamtaler med barnehagelærer

Forbedring av tilbudet i FUS barnehagene
Hvis du mener at barnehagen ikke lever opp til det vi har lovet, ber vi deg kontakte daglig 
leder eller pedagogisk leder på avdelingen. 

Vi skal:
   Sjekke egne rutiner
   Vurdere behov for å endre praksis
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BARNEHAGENS VERDIGRUNNLAG
Barnehagen skal anerkjenne og ivareta barndommens egenverdi, og barn skal få oppleve 
trivsel, vennskap og lek. Barna skal møtes som individer, og barnehagen skal ha respekt for 
barnets opplevelsesverden. 

VERDIENE ER VEIVISERE I HVERDAGEN

GLØDENDE   SKAPENDE   TILSTEDEVÆRENDE

Verdiene våre er kulturbærerne i vår organisasjon. De ble definert og utviklet i en 
prosess i 2008 som involverte alle ansatte. De er godt forankret og etterleves i høy grad i 
organisasjonen i dag. Verdiene vi har valgt i FUS forteller hva vi står for, hva vi tror på og 
hva som er viktig for oss. De skal være en kilde til motivasjon og inspirasjon i det daglige 
arbeidet i barnehagen på veien for å virkeliggjøre visjonen vår:

Sammen gir vi barndommen verdi
Lek og glede

Hverdagsmagi og vennegaranti

Verdiene våre er selve grunnlaget for de valgene vi tar og handlingene vi gjør hver dag. De 
er målesnor for hva som er rett og galt ved tvil om veivalg og dilemmaer. Vi er forpliktet til 
verdiene våre både i ord og handling. De handler til syvende og sist om hvordan vi sammen 
skal levere på de forventningene kundene har til våre tjenester. 

Våre tre verdier skal påvirke ansatte sine beslutninger hver eneste dag. Derfor må hver 
ansatt kjenne verdiene godt og forstå hvordan de påvirker jobben vår. Våre verdier er 
praktiske. De kan være til hjelp i den daglige dialogen med foreldre, i en vanskelig samtale 
med en kollega, eller i observasjon av barna som leker. 

VISJON & VERDIER



SLIK SETTER VI BARNET FØRST
Med GLØDENDE, SKAPENDE og TILSTEDEVÆRENDE ansatte, vil vi i Bisjord FUS barnehage 
legge til rette for hvert barn og ta utgangspunkt i relasjonen med det enkelte barn, og det 
fysiske miljøet. Hvert barn skal bli sett, ingen blir utelatt, alle skal få oppleve trygghet i vår 
planlagte hverdag, hvor det også er rom for det spontane. 

Barna skal få oppleve lek og glede ved å ha det moro, og å lære gjennom å leke. Voksne tar 
barn på alvor og tør være lekne. Voksne skal ha respekt for lek, se ordentlig etter hva som 
skjer, og skape trygge og glade barn. 

Hverdagsmagi er for oss de små øyeblikk hvor vi undrer oss, tuller og tøyser og tør 
fantasere. 

Vennegaranti sikrer at alle har minst en og at voksne ser hvert enkelt barns behov. Vi skal 
holde fokus, sette ord på følelser og bry oss om hverandre. 

Det skal være GØY å gå på jobb!
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LEDELSE I BISJORD FUS BARNEHAGE

Ledelse og kommunikasjon er to forutsettende faktorer for et godt barnehagetilbud og en 
god arbeidsplass, og barnehagens pedagoger utgjør derfor ulike team i samarbeid med 
barnehagens daglige leder. 

Ledergruppa består av 4 pedagogiske ledere, samt daglig leder, og denne gruppa drøfter og 
tar vurdering og avgjørelser på viktige saker i fellesskap. 

Pedagoggruppa består av de 4 pedagogiske lederne, 4 barnehagelærere og daglig leder. 
Gruppa jobber med sterkt fokus på FUS lederkrav, samarbeid, pedagogisk arbeide og 
oppgaver som er relevante for å utvikle og opprettholde god kvalitet. 

For barnehageåret 2019/2020 har alle ansatte et felles målområde for utvikling 
Kommunikasjon. Hver ansatt har satt sitt mål, og sammen jobber vi for å bli enda litt 
modigere, inkluderende og for å vise/skape tillit. 

MODIGE   INKLUDERENDE   VISE/SKAPE TILLIT
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BARNEHAGENS INNHOLD

I en god barnehage er det erfarne og kompetente voksne som oppdaterer seg,  
diskuterer og drøfter, tar opp aktuelle problemstillinger og sammen finner hensiktsmessige 
løsninger som setter barnet først. Bisjord FUS barnehage skal være en lærende 
organisasjon, hvor kunnskap og utførelse av voksenrollen står sentralt.

VI LEKER OSS IGJENNOM ÅRET

ROLLELEK OG MATEMATIKK I FOKUS

MyKid kalender gir informasjon om alt som skjer i barnehagen, viser til punkt under 
foreldresamarbeid.

Dugnad, Id-al-adha
Dugnad, Brannøvelse,  
Eid-al-fitr
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OMSORG
Alle barn trenger og fortjener omsorg og nærhet. Alle trenger omsorg på ulikt vis. 
Barnehagens personale har en yrkesetisk forpliktelse til å handle omsorgsfullt overfor alle 
barn i barnehage. Gode relasjoner er en forutsetning for god læring, og opplevelse av glede 
og mestring, og ansatte er ansvarlige for å skape gode relasjoner. 

1 og 2 åringen 3 og 4 åringen 5 og 6 åringen

Tilknytning -  relasjonsbygging
Circle of Security (COS)
Sensitiv omsorg
Hverdagsrutiner

Støttende stillas
Anerkjennende kommunikasjon
Selvstendighet og medvirkning
Øve empati

Støttende stillas
Anerkjennende kommunikasjon
Selvstendighet og medvirkning
Barnesamtaler
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LEK
Leken skal ha en sentral plass i barnehagen, og særlig legger vi til rette for rollelek,  
som har som virkning å styrke barns egenledelse i lek og læring. Leken har mange 
uttrykksformer og kan føre til forståelse av vennskap på tvers av alder, kjønn, språklig og 
kulturell ulikhet. Det fysiske miljøet skal tilrettelegges slik at det ivaretar barns initiativ og 
opprettholder aktivitet over tid. 

1 og 2 åringen 3 og 4 åringen 5 og 6 åringen

Voksen-barn-relasjon
Øve egenledelsesfunksjoner som 
planlegging og organisering
Sanselek

Enkel rollelek
Øve egenledelsesfunksjoner som 
igangsetting, arbeidshukommelse 
og fleksibilitet
Akseptere andres innspill

Avansert rollelek
Øve egenledelsesfunksjoner som 
fleksibilitet, selvregulering og 
selv-monitorering
Leke over tid og videreutvikle lek  

LÆRING
Et stimulerende miljø gir barn lyst til å leke og lære. Barn skal introduseres for nye 
situasjoner, temaer, fenomener, materialer og redskap som bidrar til meningsfull 
samhandling. Læringsmiljøet skal gi det enkelte barn muligheter, men også sørge for et 
inkluderende fellesskap. Vi legger stor vekt på å tilrettelegge det fysiske miljøet i både inne 
og ute, med utgangspunkt i barnets interesser og ferdighetsnivå. Miljøet barnet leker i, skal 
stimulere barns kreativitet, aktivitet og samspill med andre.

1 og 2 åringen 3 og 4 åringen 5 og 6 åringen

Verden er noe mer enn hjemmet – 
utvider horisonten
Oppleve og forstå sammenheng i 
hverdagen, rutiner

Mestringsopplevelser i fokus
Prøve og feile
Skape nysgjerrighet, vitebegjær 
og læringslyst

Øve refleksjon
Årsak - virkning
Overgang mot skole
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EgEnLEdELSE beskrives ofte som “hjernens dirigent”. det er evnen til å 
være aktiv og selvstendig i en oppgave over tid, og er et felles begrep på 
funksjoner i hjernen som setter i gang og styrer det vi sier og gjør. Barn 
må bruke mange ferdigheter for å løse dagligdagse utfordringer, og egen-
ledelsen er avgjørende for å bruke egne ferdigheter så godt som mulig.

rolleleken er spesielt godt egnet til å utvikle egenledelsen. derfor har lek, 
og spesielt rolleleken, en sentral plass i FUS barnehagene. Vårt mål er at 
hvert barn skal bli den aller beste utgaven av seg selv. derfor kommer leken 
først hos oss i FUS.

Vi deler egenledelsen inn i syv deler, som her i egen ledelseshjulet.

på bildet til høyre bruker barna 
arbeidshukommelsen, og finner 
frem nødvendige rekvisitter de 
brukte dagen i forveien. de har 
organisert leken, og får hjelp av 
en ansatt til å sette den i gang 
og utvikle leken videre. I forkant 
har barna lagt en enkel plan for 
å finne frem rekvisitter og invitere 
andre barn inn i leken.

oppdagelsen av en sjøstjerne blir 
dobbelt så spennende og lærerik 
når barna deler den med andre. 
på tur og i naturen får barna 
effektivt utviklet egenledelsen. 

Med uendelig muligheter til 
utforskning og eventyr, utvikler 
barn fleksibilitet, og kan enklere 
skifte oppmerksomhet fra en opp-
 gave eller aktivitet til en annen. 
For å dele små oppdagelser må 
barnet lære å gi rom til andre. 

Ved hjelp av selvregulering og 
selvmonitorering, erfarer barn 
hvordan egne handlinger skaper 
reaksjoner hos andre. 

Planlegging
- sette mål og lage 
effektiv plan/strategi 

for å nå målet

Igangsetting
- ta initiativ til sosialt samspill 
med andre barn, og komme 
i gang med lek og aktiviteter

Selvregulering
- regulere og 

kontrollere egne 
følelser og handlinger

Organisering
- holde orden 

på informasjon og 
aktiviteter

 Arbeidshukommelse
- tenke og huske samtidig, 
driver oppgaver fremover 

i logisk rekkefølge

  Selvmonitorering  

- bevissthet om hvordan egne 
handlinger og oppførsel skaper 

reaksjoner hos andre, og
 hvordan andres atferd 

 påvirker en selv

Fleksibilitet
- evne til å takle overganger, 

skifte oppmerksomhet og 
variere mellom ulike 

aktiviteter

Ansatte med lekekompEtanse  hjelper barnA å utvikle seg

EGENLEDELSE I LEK OG LÆRING

ANSATTE MED LEKEKOMPETANSE
EGENLEDELSE beskrives ofte som «hjernens dirigent». 
Det er evnen til å være aktiv og selvstendig i en 
oppgave over tid, og er et felles begrep på funksjoner 
i hjernen som setter i gang og styrer det vi sier 
og gjør. Barn må bruke mange ferdigheter for å 
løse dagligdagse utfordringer, og egenledelsen er 
avgjørende for å bruke egne ferdigheter så godt som 
mulig. 
Rolleleken er spesielt godt egnet til å utvikle 
egenledelsen. Derfor har lek, og spesielt rolleleken, en 
sentral plass i FUS barnehagene. Vårt mål er at hvert 
barn skal bli den beste utgaven av seg selv. Derfor 
kommer leken og barnet først hos oss i FUS. 

HJELPER BARNA Å UTVIKLE SEG
På bildet til høyre bruker barna arbeidshukommelsen, og finner frem 
nødvendige rekvisitter de brukte dagen i forveien. De har organisert leken,  
og får hjelp av en ansatt til å sette den i gang og utvikle leken videre.  
I forkant har barna laget en enkel plan for å finne frem rekvisitter og  
invitere andre barn i leken. 

Oppdagelsen av en sjøstjerne blir dobbelt så spennende og lærerik når 
barna deler den med andre. På tur og i naturen får barna effektivt utviklet 
egenledelsen. 

Med uendelige muligheter til utforskning og eventyr, utvikler barn fleksibilitet, 
og kan enklere skifte oppmerksomhet fra en oppgave eller aktivitet til en 
annen. For å dele små oppdagelser må barnet lære å gi rom til andre. 
Ved hjelp av selvregulering og selvmonitorering, erfarer barn hvordan egne 
handlinger skaper reaksjoner hos andre. 
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DANNING
Danning er en livslang prosess som legger grunnlaget for barnets allsidige utvikling, og 
danning handler om å utvikle evnen til å reflektere over egne handlinger og væremåter. Barn 
skal få delta i beslutningsprosesser og utvikling av felles innhold.  Barn skal oppleve at de er 
viktige ved å ha regien i sin hverdag i barnehagen. Barna skal støttes i å uttrykke synspunkt 
og skape mening i den verden de er en del av. 

1 og 2 åringen 3 og 4 åringen 5 og 6 åringen

Bli del av et fellesskap
Meningsfulle opplevelser
Bygge relasjoner

Identitet 
Undring og forskning

Flere og ulike perspektiver
Øve kritisk tenkning
Anerkjenning i plenum

VENNSKAP, FELLESSKAP, LIKEVERD, LIKESTILLING, 
MANGFOLD OG DEMOKRATI
Barn skal få oppleve og erfare at det «er godt å være meg», utvikle toleranse og interesse 
for andre, og respekt for hverandre uansett evner, egenskaper og bakgrunn. Voksne må se 
og høre hvert barn, stimulere til ytringsfrihet, og oppmuntre til deltakelse i fellesskapet. 

Tidlig erfaring med jevnaldrende har stor betydning for barns samspillsferdigheter, og 
barnehagen er en viktig arena for sosial utvikling og etablering av vennskap. Anerkjennende 
og støttende relasjoner er et grunnlag for vennskap, som igjen er vesentlig for å motvirke 
utvikling av uønsket atferd som diskriminering og mobbing. 

Vi vil bruke mangfold som en ressurs i det pedagogiske arbeidet, og støtte, styrke og følge 
opp barna ut fra deres egne kulturelle og individuelle forutsetninger. 

BARNS MEDVIRKNING
Prinsippet om barns rett til medvirkning er slått fast i barnehagelovens formålsbestemmelse 
og utdypet i barnehageloven §3. FN`s barnekonvensjon vektlegger at barn har rett til å si 
sin mening i alt som vedrører det, og barns meninger skal tillegges vekt. For å styrke barns 
selvfølelse, må ansatte møte hvert barn på en anerkjennende måte, og oppmuntre barna 
aktivt til å gi uttrykk for sine tanker og meninger. Ansatte må være nysgjerrige og undrende 
sammen med barn.
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HELSEFREMMEDE OG FOREBYGGENDE ARBEID
Barnehagen skal utjevne forskjeller og fremme barns fysiske og psykiske helse.  
Barnehagen skal bidra til at barn trives, mestrer og opplever seg verdifulle, og forebygge 
krenkelser og mobbing. Om et barn opplever krenkelser eller mobbing, skal barnehagen 
følge opp og stoppe dette. 

Vi har utarbeidet handlingsplaner mot mobbing, som gjelder både for barn og ansatte. 
Begrepet mobbing er definert, og en rutine følges opp, når slike tilbakemeldinger gis av 
ansatte eller foresatte, evt også av barn som melder ifra selv. Alle parter i en slik sak må 
ivaretas, og alle innspill skal tas på alvor av vårt personale. 

TILTAK HVIS MOBBING OPPDAGES
   Samtale i personalet for å få best mulig oversikt over omfanget av problemet

 Her er det viktig å BESKRIVE, unngå tolkning av reaksjoner, handlinger etc.
  Samtale med foreldre til den som blir mobbet for å kartlegge situasjonen
  Samtale med foreldre til den som mobber
  Vurdere samtale sammen 
  Bli enige om tiltak som skal settes i gang
  Rette tiltak både mot enkeltindivider, grupper og hele miljøet

REALFAG, MATEMATIKK OG DIGITAL PRAKSIS
Barna skal utvikle kunnskaper og ferdigheter innenfor alle fagområder gjennom undring, 
utforskning og skapende aktiviteter. Barnehagen skal bruke ulikt materiell og utstyr, 
teknologi og digitale verktøy, og vi ønsker å ha et ekstra fokus på å styrke barns forståelse 
av naturens sammenhenger og matematisk begreper for å skape løsningsorienterte barn. I 
alle planlagte aktiviteter, tema og prosjekter, ligge matematikken til grunn i planlegging og 
forberedelser. Personalet er bevisstgjort på området slik at de impulsivt kan trekke fram 
elementer i spontane situasjoner sammen med barna i det daglige arbeidet. Mer om dette 
finnes under fagområdene og progresjonsplanene. 
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OVERGANGER

NÅR BARNET BEGYNNER I BARNEHAGEN
Pedagogiske ledere tar kontakt med foreldre og avtaler oppstart for hvert enkelt barn. Det 
er viktig å sette av god tid til hver enkelt, og det er nødvendig å tilpasse rutiner og sørge for 
god oppfølging den første tiden. Hvert barn opplever starten i barnehagen forskjellig, og 
det samme gjør foreldrene. God kommunikasjon og avklaringer mellom hjem og barnehage 
i denne fasen er en forutsetning for en god start. 

Vi tilbyr barn og foreldre om å starte tilvenningen før oppstart, ved å besøke barnehagen 
på avtalte tidspunkt, og det er viktig at foreldre forstår hvilken viktig betydning de har for 
barnet i denne perioden. 

Våre ansatte har god kompetanse på barns ulike måter å tilpasse og tilvenne seg 
barnehagens rutiner og hverdag. Sensitive voksne vil bli trygge voksne for små og nye barn.
I FUS barnehagene har vi utarbeidet handlingsplaner for de minste barna i barnehagen. 
Denne planen sier noe om små barns ulike behov og hvordan vi som personale skal 
møte hvert barn, slik at vi setter barnet først. Planen blir jevnlig evaluert og justert av 
pedagogiske ledere på Labyrinten.

OVERGANGER INTERNT I BARNEHAGEN
Hvert barn har tilhørighet til sin gruppe, hvor barn og voksne er samlet i et fellesskap. Barn 
utvikler seg ulikt, og det kan skje at behovene endrer seg raskere enn hva organiseringen 
har lagt til rette for. I tilfeller hvor barn flytter over til annen gruppe eller annen avdeling, vil 
det være en dialog mellom hjem og barnehagen i god tid før overgangen skjer. Barnet skal 
få mulighet til å bli kjent med ny gruppe, ny avdeling og nye voksne i forkant. Særlig er det 
vårhalvåret som brukes til å forberede barn som eventuelt skal flytte over fra Labyrinten og 
opp til Kuben, eventuelt legges det til rette slik at ansatte som kjenner barnet fra før, bytter 
avdeling eller gruppe. 
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OVERGANGER BARNEHAGE – SKOLE
I Larvik kommune har vi utarbeidet rutiner for samarbeide og sammenheng mellom 
barnehage og skole, og våre nærbarnehageskoler er hovedsakelig Østre Halsen, Valby og 
Tjodalyng. Vi har også erfaring med barn som sokner til bl.a. Mesterfjellet, Bommestad og 
Kvelde skole. 

Målet:
Skape trygge, gode og forutsigbare overganger for barn fra barnehagen til skole

Hensikten er:
   å skape trygge og godt forberedte barn inn i skolen
   å skape god overgang fra barnehage til skole
   at skolen får relevant informasjon for å møte det enkelte barnet og familien
   at barnehagen og skolen utveksler relevant informasjon om sine respektive virksomheter
   å etablerer et utviklende og stimulerende kompetansemiljø mellom læringsarenaene

Praksis med de eldste barna i Bisjord FUS barnehage
Skolestartere har sine egne aktiviteter ukentlig, og gruppa jobber med et større fokus på 
Områder nevnt under, for å forberede den kommende eleven inn mot skolen;

   Selvstendighet i forbindelse med måltid og påkledning, og hygiene
   øve opp interesse for skriftspråk
   øve opp forståelse for tid, tidsbegrep
   øve opp ferdighet i å motta beskjed
   øve opp oppmerksomhet mot det som finnes utenfor barnehage, ulike turmål
   treffpunkt med andre barnehager og aktuelle skoler
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SAMARBEID  
HJEM – BARNEHAGE

«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» Jmf barnhageloven 
§1. Samarbeidet mellom hjemme og barnehagen skal alltid ha barnets beste som mål, og 
foreldre og barnehagens personale har et felles ansvar for barnets trivsel og utvikling.

Nye foreldre går igjennom en oppstarts-samtale, gjerne den første uka barnet er i 
barnehagen. 

Hvert halvår tilbys alle foreldre/foresatte individuelle samtaler om barnets trivsel og 
utvikling. I noen tilfeller er det behov for oftere og kontinuerlige samtaler for å legge til rette 
for en best mulig hverdag for det enkelte barn. 

Hver høst og hver vår er det foreldremøter på avdelingene. Her vil innhold og aktuelle tema 
eller problemstillinger tas opp, informeres og eventuelt drøftes i fellesskap. 

Barnehagene i Larvik har et samarbeid med helsestasjonene om å gjennomføre en 4 år 
trygg og klar- samtale, dersom foreldre selv ønsker. Denne samtalen erstatter da den 
ordinære halvårlige samtalen i barnehagen, med mindre det avtales noe annet. 

Samarbeidsutvalget (SU) består av representanter fra foreldre og fra ansatte, og er et 
rådgivende, kontaktskapende og samordnet organ. SU møtes 3-4 ganger pr barnehageår, og 
går igjennom saker som er viktige for barnehagens innhold og virksomhet, og forholdet til 
foreldre. Samarbeidsutvalget fastsetter barnehagens årsplan.  
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BRUKERUNDERSØKELSER OG OPPFØLGINGSPLAN
Hver høst deltar FUS barnehagene på Udir Foreldreundersøkelse. I tillegg sender FUS ut en 
undersøkelse til alle ansatte på våren. Disse undersøkelsene gir indikasjoner på hvordan 
arbeidet i barnehagen ledes og utføres, og på hvordan trygghet og trivsel oppleves. 
Personalet utarbeider en oppfølgingsplan som beskriver fokusområder til forbedring eller 
opprettholdelse. 

INCEST SENTERET I VESTFOLD
Incestsenteret i Vestfold ønsker å arbeide med helsefremmende og forebyggende tiltak 
innen incest/seksuelle overgrepsproblematikk, rettet mot barn og ungdom i Vestfold fylke. 
Incestsenteret har på bakgrunn av dette utviklet et undervisningsopplegg som er tilrettelagt 
for de ulike aldersgruppene, og er per i dag inne i de fleste skolene i fylket, og tilbyr 
undervisning til barna i 2. og 5. klasse. 

Vår barnehage er en av mange som også har inngått et samarbeid med Incestsenteret i 
Vestfold, nettopp for å tilegne oss kunnskap om særlig å forebygge, men også hvordan 
opptre når barn og familier står i slike opplevelser. 

I tillegg til samlinger med de eldste barna, holder ansatte på Incestsenteret foreldrekurs i 
barnehagen, hvor det bl.a. blir presentert; 

   Info om Incestsenteret
   Hva er seksuelle overgrep?
   Hvordan kan barn vise at noe er galt
   Kjennetegn og signaler
   Hvordan prate med barn
   Grunner til at barn ikke tør å fortelle
   Hva gjør man når man er bekymret for et barn?
   Hvordan være trygg på internett
   Gjennomgang av undervisningsopplegget vi har med barna
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MYKID 
Elektronisk kommunikasjon mellom hjem og barnehage 
Via en app på smarttelefonen, kan smarte og enkle funksjoner for fremmøteregistrering, 
ferie og fravær, telling av barn, dagen idag, tillatelser og beskjeder knyttes til avdelingen 
eller det enkelte barn. 

Månedsplanen er digital og kan lastes ned til brukerens mobile kalender. Barnehagen har 
alltid full oversikt over barn og ansatte tilstede, samt kontaktlister på barn og ansatte. 
Med MyKids meldingsløsninger og utgående epost, får barnehagen også et viktig 
beredskapsverktøy, og et verktøy for å  nå foresatte der de er til enhver tid. Vi opplever at 
vi sparer tid, får bedre oversikt, og tettere dialog med foresatte, slik at levering og henting 
er preget av det viktige samspillet. 

Bilder fra barnehagehverdagen lastes opp på MyKid og deles med foresatte via et smart 
taggesystem, og foresatte bestemmer selv om barn kan avbildes. 

Dokumentasjon av pedagogisk arbeid publiseres i form av bilder,  
infoskriv og nyhetsbrev på MyKid.
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PLANLEGGING,  
DOKUMENTASJON &  
VURDERING

Planlegging gir personalet grunnlag for å tenke og handle langsiktig og systematisk i det 
pedagogiske arbeidet. Aktiviteter i barnehagen krever en form for planlegging, enten i 
forkant eller underveis. Det er viktig å evaluere arbeidet som er gjort, for å kunne gjøre 
forbedringer og justeringer som fører til en bedre prosess eller et ønsket resultat, neste 
gang det skal planlegges og gjennomføres samme, liknende eller andre aktiviteter. 
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Vurderinger underveis, eller evaluering i ettertid, kan gi grunnlag for å tilpasse og 
videreutvikle aktiviteten i det pedagogiske arbeidet, enten for det enkelte barn eller for 
en gruppe. Vurderingsarbeidet skal bygge på refleksjoner som hele personalgruppen 
er involverte i, og dette foregår i daglige samtaler mellom ansatte, i gruppe- og 
avdelingsmøter, i pedagog- og ledermøter og i personalmøter. 

Det er viktig å synliggjøre og dokumentere arbeidet i barnehagen, både for å kunne vise til 
utvikling hos det enkelte barn, og for å kunne bidra til større forståelse hos barn og foreldre 
om hva som skjer i hverdagen. MyKid er et verktøy for kommunikasjon mellom hjem og 
barnehage, og vil benyttes til informasjonsdeling. 
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BARNEHAGENS FAGOMRÅDER OG PRO-
GRESJONSPLANER

Arbeidsmåtene skal ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning, 
og gi barn like muligheter til medvirkning. Progresjon i barnehagen innebærer at alle 
barna skal utvikle seg, lære og oppleve framgang. Barn skal få utfordringer tilpasset sine 
erfaringer, interesser, kunnskaper og ferdigheter. Disse planene sier noe om forventet 
utvikling innenfor trinnet eller nivået, og vil være en veiledning til barnets normale utvikling. 
Ansatte vil da kunne arbeide ut i fra en målsetning om hva det forventes at barna skal 
kunne, men også legge til rette for å øve mer i det barnet skal mestre. 

ANTALL, ROM OG FORM
Vi vil stimulere barns undring og nysgjerrighet, styrke begrepsforståelse for matematikk før 
skolestart, og skape løsningsorienterte barn. 

1 og 2 åringen 3 og 4 åringen 5 og 6 åringen

Gjennom 
arbeidet skal 
barna

• Bruker kroppen og sansene 
for å utvikle romforståelse

• Erfarer former og ulike 
størrelser

• Begynne å forstå en 
telleprosess

• Utvikler forståelse for 
grunnleggende matematiske 
begreper

• Leker og eksperimenterer 
med tall, mengde og telling 
og får erfaring med ulike 
måter å uttrykke dette på

• Undersøker og får erfaring 
med løsning av matematiske 
problemer og opplever 
matematikkglede

Personalet 
skal

• Bruke matematiske begreper reflektert og aktivt i hverdagen
• Bruke bøker, spill, musikk, digitale verktøy, naturmaterialer, leker og utstyr for å inspirere barna til 

matematisk tenkning
• Styrke barnas nysgjerrighet, matematikkglede og interesse for matematiske sammenhenger med 

utgangspunkt i barnas uttrykksformer
• Legge til rette for matematiske erfaringer gjennom å berike barnas lek og hverdag med matematiske 

ideer og utdypende samtaler
• Stimulere og støtte barnas evne og utholdenhet i problemløsning
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1 og 2 åringen 3 og 4 åringen 5 og 6 åringen

Lek og 
aktivitet i 
Bisjord FUS 
barnehage

• Lek med fokus på begreper 
som stor/liten, opp/ned, en/
mange, hente/levere, dele 
med hverandre (1 til meg og 
1 til deg)

• benevne klær til forskjellig 
vær

• rydde leker og utstyr på plass 
etter bruk

• dans og musikk (rytme og 
bevegelse)

• begreper (kroppen: peke på/
benevne fot, arm, øye etc)

• telleregler opp til 5
• puttebokser og enkle spill 

(lik/ulik)
• Koding, legoklosser (store) 
• former, firkant, kvadrat, 

kube, sirkel, trekant, labyrint

• Lek med fokus på begreper 
som over/under/på/ved 
siden av, større/mindre, en/
mange, dele likt/ulikt

• rollelek
• kjøkkenlek, sortere, lage i 

stand til måltid
• beskrive og sortere etter 

egenskap ved gjenstander 
(myk/hard/rød/blå/stor-
større-størst)

• oversikt over dagsrytme
• -puslespill (danne bilde), 

rekkefølge, logisk tenkning
• spill, memory, regelspill
• kodeaktiviteter, kommando, 

plassering
• 
• 

• Lek med fokus på begreper 
som lettere enn/tyngre enn, 
i midten, størst/minst, først/
sist, har skjedd/skal skje, 
dele likt etter egenskap. 
Resonnere seg fram til… 
beskrive og sortere etter 
egenskap hos gjenstander 
(mykere enn/hardere enn, 
lengre enn, farge, mønster)

• lage mønster, kopiere, klippe 
og lime 

• holde oversikt 
over dagsrytme og 
hverdagsaktiviteter

• samtaler der man skiller på 
hva som har hendt og hva 
som skal skje

• -Forske og undre seg 
sammen om fenomener og 
ulike spmål, eksperimentere

• kodeaktiviteter
• telleramse til 10, peketelle 

og tilegne seg forståelse av 
sammenheng mellom antall 
og tall (mengde)

• avanserte puslespill (eks. 
uno, kort, kunnskapsspill, 
yatzy, landart)

• bruk av verktøy som 
pc, skriver, kopimaskin, 
prosjektor, digitale kamera, 
gopro kamera, musicbox, 
elektronisk mikroskop, 
mikrofoner og høytalere

• Bee boten. Logisk tenkning, 
koding og retningstrening

• trener og leker med tall
• dekke bord og lage mat
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KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST
Barna skal få utforske og utvikle sin språkforståelse, språkkompetanse og et mangfold av 
kommunikasjonsformer, og få leke med språk, symboler og tekst som stimulerer til språklig 
nysgjerrighet, bevissthet og utvikling. Språket er personlig og identitetsdannende og nært knyttet 
til følelser, og en grunnleggende del av barnets måte å tilnærme seg andre mennesker på. Det er 
ulike grupper mennesker som kan ha behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK), og 
i vår barnehage benytter vi bilder, snakkebøker og tegn-til-tale som noen av verktøyene. Vi bruker 
bildebøker sammen barn slik at det åpner for samtale, undring og fantasi. Barn lærer seg da å skape 
indre forestillingsbilder som brukes for å løse logiske og matematiske oppgaver, og barna lærer seg å 
se ting i hodet. Dette bruker barna når de går inn i rollelek og «later som om». Bøkene gjør det også 
lettere å snakke om vanskelige tema.

1 og 2 åringen 3 og 4 åringen 5 og 6 åringen

Gjennom 
arbeidet skal 
barna

• Opplever glede 
og spenning ved 
høytlesning, fortelling, 
sang og samtale

• leker, improviserer og 
eksperimenterer med 
rim, rytme, lyder og ord

• Få kjennskap til at 
symboler betyr noe

• Uttrykker følelser, tanker, meninger og 
erfaringer på ulike måter

• videreutvikler sin begrepsforståelse 
og bruker et variert ordforråd

• møter et mangfold av eventyr, 
fortellinger, sang og uttrykksformer

• bruker språk til å skape relasjoner, 
delta i lek og som redskap til å løse 
konflikter

• utforsker og gjør seg 
erfaringer med ulike 
skriftspråkuttrykk, som 
lekeskrift, tegning og 
bokstaver, gjennom 
lese- og skriveaktiviteter

Personalet 
skal

• Skape et variert språkmiljø der barna får mulighet til å oppleve glede ved å bruke språk og 
kommunisere med andre

• Synliggjøre språklig og kulturelt mangfold, støtte barnas ulike kulturelle uttrykk og identiteter og 
fremme mangfold i kommunikasjon, språk og andre uttrykksformer

• Invitere til ulike typer samtaler der barna får anledning til å fortelle, undre seg, reflektere og stille 
spørsmål

• Oppmuntre barna til å fabulere og leke med språk, lyd, rim og rytme
• Støtte barnas lek med og utforskning av skriftspråket
• Ha en bevissthet om hvordan man tilnærmer seg det enkelte barn
• Ha en anerkjennende væremåte
• vise aksept for ilike utrykksmåter
• Bruke varierte formidlingsformer og tilby et mangfold av bøker, sanger, bilder og uttrykksformer
• Inkludere alle barna i språkstimulerende aktiviteter

Lek og 
aktivitet i 
Bisjord FUS 
barnehage

• samtaler i hverdagen, 
lek, aktiviteter og i alle 
rutinesituasjoner

• samlinger, impulsive og 
planlagte

• måltid
• dramatisering
• bruke digitale verktøy 

som impulser

• hverdagssamtaler
• rutinesituasjoner, spesielt måltid
• prosjektarbeider
• lek
• samlingsstund, drama, dans og 

musikk
• bevegelse ute og inne, turer
• bøker, tekst, lydlotto
• digitale verktøy som supplement i lek 

og aktivitet
• Eventyr
• Øve turtaking
• Filosofiske samtaler (åpne spørsmål)
• Høytlesning og tekstskaping
• Nysgjerrigper

• 6 åringene gjør seg 
kjente med bokstaver/
lyder/alfabet, skrive 
navnet sitt, rim og regler, 
ellinger, stavelser, skrive/
lekeskrive, lage dikt

• bøker, lytte, gjenfortelle
• utflukter, samtaler 

rundt felles opplevelse, 
gjenfortelle

• drama og eventyr
• lage film (IKT)
• bruk av digitale verktøy
• samlinger med ulike tema
• refleksjoner i hverdagen
• dypere hverdagssamtaler
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KROPP, BEVEGELSE, MAT OG HELSE
Barn skal oppleve bevegelsesglede, matglede og matkultur, mentalt velvære og sosialt velvære og 
fysisk og psykisk helse. Barn skal bli kjente med egen kropp og utvikle bevissthet om egne og andres 
grenser, og inkluderes i aktiviteter der de kan få være i bevegelse, lek og sosial samhandling, og 
oppleve motivasjon og mestring ut fra egne forutsetninger. Gjennom FUS SmartMat vil barn få variert 
og sunn kost, og grunnleggende forståelse for hvordan mat kan bidra til god helse. 

1 og 2 åringen 3 og 4 åringen 5 og 6 åringen

Gjennom 
arbeidet skal 
barna

• Oppleve trivsel, glede 
og mestring ved alle 
bevegelseserfaringer, inne og 
ute, året rundt

• Setter grenser for egen 
kropp og respekterer andres 
grenser.

• Blir kjent med egne 
behov, får kjennskap til 
menneskekroppen og utvikler 
gode vaner for hygiene og et 
variert kosthold

• Videreutvikler 
motoriske ferdigheter, 
kroppsbeherskelse, 
koordinasjon og fysiske 
egenskaper. 

• Opplever å vurdere og 
mestre risikofylt lek gjennom 
kroppslige utfordringer. 

• Blir trygge på egen kropp, får 
en positiv oppfatning av seg 
selv og blir kjent med egne 
følelser.

• Får innsikt i matens 
opprinnelse, produksjon av 
matvarer og veien fra mat til 
måltid

• Få kjennskap til mat fra andre 
kulturer

Personalet 
skal

• Være aktive, tilstedeværende, støtte og utfordre barna til variert kroppslig lek og anerkjenne barns 
mestring

• Bidra til at barna kan tilegne seg gode vaner, holdninger og kunnskaper om kost, hygiene, aktivitet og 
hvile

• Gi barna tilgang til varierte og utfordrende bevegelsesmiljøer, sanseopplevelser og kroppslig lek ute 
og inne, i og utenfor barnehageomrdået

• Bidra til at barna utvikler et bevisst forhold til retten til å bestemme over egen kropp og respekt for 
andres grenser

• Legge til rette for at måltider og matlaging bidrar til måltidsglede, deltakelse, samtaler og 
fellesskapsfølelse hos barna

• Kjenne og praktisere nasjonale føringer for helsefremmende og forebyggende tiltak som gjelder barn

Lek og 
aktivitet i 
Bisjord FUS 
barnehage

• Bevegelse og lek
• hinderløyper
• kjøkkenlek
• måltid, vaske hender
• speil
• forming, erfare ulikt 

materiale
• Meg selv-tema

• Gymsal
• natursti, turer i nærmiljø
• måltid, vaske hender
• spill om kroppen
• puslespill om kroppen
• FUS SmartMat
• Kroppen og følelsesregisteret 

(sorg, frykt, avsky, glede etc)
• aktivitet med fokus på å øve 

koordinasjon og utholdenhet

• Gapahuken og andre turer til 
gymsal, i nærmiljø, skog og 
mark, by og strand. 

• rollelek ute
• hinderløyper og natursti
• motoriske utfordninger
• ordensbarn, hjelpere på 

kjøkken, dekke bord og rydde
• måltid, vaske hender
• samlinger om kropp og grenser

 FUS SMARTMAT

Våre måltid skal først og fremst fremme matglede hos barn. Vi mener trivelige måltider bidrar til matglede og 
gode matvaner for barna i FUS barnehagene. Næringsrik og variert mat som inneholder nok «byggeklosser» 
er en forutsetning for å sikre optimal utvikling av hjernen og resten av kroppen. Det bidrar til at barna får 
overskudd til aktivitet og konsentrasjon i leken. Måltidene i barnehagen har også en viktig pedagogisk 
funksjon. SmartMat er knyttet til satsningen vår på egenledelse i lek og læring. Gjennom måltidet kan vi 
ivareta mange av egenledelsesfunksjonene. Barnas delaktighet i matlagingen, språklig utvikling, utvikling av 
lukt- og smakssanser, og kunnskap om sammenheng mellom mat, kropp og helse er eksempler på hvordan 
måltidet bidrar til barnas utvikling.
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KUNST, KULTUR OG KREATIVITET
Barna skal få estetiske erfaringer med kunst og kultur i ulike former og organisert på måter som gir 
barna anledning til utforskning, fordypning og progresjon. Barna skaper sin egen kultur ut i fra egne 
opplevelser, og barns nysgjerrighet skal stimuleres for å utvide deres forståelse, bidra til undring, 
undersøkelser, utprøvinger og eksperimentering. Å være sammen om kulturelle opplevelser og å 
gjøre noe eller skape noe felles, bidrar til samhørighet. Fagområdet omhandler uttrykksformer som 
billedkunst, kunsthåndverk, musikk, dans, drama, språk, litteratur, film, arkitektur og design.  

1 og 2 åringen 3 og 4 åringen 5 og 6 åringen

Gjennom 
arbeidet skal 
barna

• Har tilgang til ting, rom 
og materialer som støtter 
opp om deres lekende og 
estetiske uttrykksformer

• få impulser til inntrykk som 
vil skape uttrykk

• tar i bruk fantasi, kreativ 
tenkning og skaperglede

• bruker ulike teknikker, 
materialer, verktøy og 
teknologi til å uttrykke seg 
estetisk

• opplever glede og stolthet 
over egen kulturell tilhørighet

• bearbeider inntrykk og 
følelser i møte med kunst, 
kultur og estetikk gjennom 
skapende virksomhet ute og 
inne

• møter et mangfold av 
kunstneriske og kulturelle 
uttrykksformer og utforsker 
og deltar i kunst- og 
kulturopplevelser sammen 
med andre

Personalet 
skal

• Samtale med barna om deres og andres kunstneriske og kulturelle uttrykk
• Gi rom for, støtte og berike bearbeiding av møter med kunst og kultur
• Være lydhøre, anerkjenne og imøtekomme barns egen tradisjonskultur og barnekultur
• Være lyttende og oppmerksomme på barnas ulike kulturelle uttrykk, vise respekt for deres 

ytringsformer og fremme lyst til å gå videre i utforskning av de estetiske områdene
• Motivere barna til å uttrykke seg gjennom musikk, dans, drama og annen skapende virksomhet, og gi 

dem mulighet til å utvikle varierte uttrykksformer
• Synliggjøre og skape estetiske dimensjoner i barnehagens inne- og uterom
• Gi barna anledning til å bli kjent med et mangfold av tradisjoner og kunst- og kulturuttrykk fra fortid 

og samtid
• Bidra til at kulturelt mangfold blir en berikelse for hele barnegruppen

Lek og 
aktivitet i 
Bisjord FUS 
barnehage

• Samlinger med ulike 
elementer

• musikk, rytmeinstrumenter, 
cd, sangleker, dans, 
bevegelse

• bøker, pekebøker og 
høytlesning/fortelling

• tegne, male og limeaktiviteter
• utforske og undre seg 

sammen med voksne
• farger
• naturmateriale
• kjøkkenlek
• digitale verktøy som 

supplement

• Finmotoriske aktiviteter, 
maling, perling, tegning, 
klippe og lime

• forming med plastelina, lage 
figurer

• lage ting av naturmateriale
• gjenbruk av dagligdagse 

gjenstander
• lese bøker, gjenfortelle, 

dramatisere
• prosjekter på ulike tema
• dans, drama og musikk 

aktiviteter
• Larvik Museum
• mat fra andre kulturer
• digitale verktøy som 

supplement

• samling med instrumenter, 
sang, dans, bevegelse, 
dramatisering og 
eventyrformidling

• prosjekter
• formingsaktiviteter
• delta på kulturelle tilbud i 

nærmiljøet
• gå på kunstutstilling, lage 

utstilling selv
• rollelek og annen lek
• fokus på ulike kulturer i 

barnehagen, tradisjoner o.l.
• Erfare digitale verktøy som 

supplement
• invitere og inkludere foreldre 

til f.eks. FN dagen, FUS 
dagen, Barnehagedagen, 
påskefrokost
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ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI
Barnehagen vår gjenspeiler samfunnet vi lever i, med mangfold både i nasjonaliteter og 
ulikheter hos mennesker. Barnehagen skal bidra til at barna erfarer at grunnleggende 
spørsmål er vesentlige, og barn skal få anledning til selv å formulere spørsmål, lytte til 
andre, reflektere og finne svar. Fagområdet er med på å forme måter å oppfatte verden  
og mennesker på, og preger verdier og holdninger.  

1 og 2 åringen 3 og 4 åringen 5 og 6 åringen

Gjennom 
arbeidet skal 
barna

• utvikle interesse og respekt 
for hverandre og forstå 
verdien av likheter og 
ulikheter i et fellesskap

• lære om individualitet

• får kjennskap til, forstår 
og reflekterer over 
grunnleggende normer og 
verdier

• får kjennskap til 
grunnleggende verdier i 
kristen og humanistisk arv og 
tradisjon og blir kjent med 
religioner og livssyn 

• får en forståelse for at det 
finnes mange ulike måter 
å forstå ting på og leve 
sammen på

Personalet 
skal

• Formidle fortellinger og skape rom for barnas opplevelser, samtaler, erfaringer og tanker om religion, 
livssyn, etikk og eksistensielle temaer

• Utforske og undre seg over eksistensielle, etiske, religiøse, livssynsmessige og filosofiske spørsmål 
sammen med barna

• Bidra til å utvikle barnas toleranse, interesse og respekt for hverandre og for mennesker med ulik 
kulturell, religiøs eller livssynsmessig tilhørighet

• Gi barna kjennskap til og markere merkedager, høytider og tradisjoner i den kristne kulturarven og 
andre religioner og livssyn som er representert i barnehagen

• Samtale med barna om religiøse og kulturelle uttrykk og være bevisst på hvordan egen deltakelse kan 
støtte og utvide barns tenkning

• Identifisere verdikonflikter i hverdagen, reflektere over verdiprioriteringer og holdninger og ha et 
bevisst forhold til hvordan disse kommer til uttrykk i arbeidet med barna

Lek og 
aktivitet i 
Bisjord FUS 
barnehage

• hverdagsaktiviteter, vente på 
tur, leke ved siden av, tilhøre 
en gruppe

• samlingsstund, høre på 
andre, delta selv

• markere høytid og 
tradisjoner

• se, høre og erfare i samtaler 
og undring

• hverdagsaktiviteter, dele 
med hverandre, leke med 
hverandre, hjelpe hverandre 
og respektere hverandre

• lage trivselsregler i fellesskap
• dramatisere etiske dilemma
• markere merkedager, høytid 

og tradisjoner
• Samtale med barna om 

religiøse og kulturelle uttrykk
• Konflikthåndtering

• ekspertunder-søkelsen, 
samtale om vennskap

• konflikthåndtering 
• samlinger
• skoleforberedende aktiviteter
• markere høytid og 

tradisjoner
• refleksjoner
• Følelser og empati
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NATUR, MILJØ OG TEKNOLOGI
Barn skal få en begynnende forståelse av å ta vare på naturen, og erfare at naturen gir rom 
for et mangfold av opplever og aktiviteter til alle årstider og all slags vær. Vi ønsker å gi 
barn positive naturopplevelser og erfare hvordan teknikk kan dras inn i hverdagsaktiviteter. 

1 og 2 åringen 3 og 4 åringen 5 og 6 åringen

Gjennom 
arbeidet skal 
barna

• Få gode opplevelser med 
friluftsliv året rundt

• får kunnskap om dyr og 
dyreliv

• erfare årstider

• opplever og utforsker 
naturen

• lager konstruksjoner av 
ulike materialer og utforsker 
muligheter som ligger i 
redskaper og teknologi

• Opplever, utforsker og 
eksperimenterer med 
naturfenomener og fysiske 
lover

Personalet 
skal

• Legge til rette for mangfoldige naturopplevelser og bruke naturen som arena for lek, undring, 
utforskning og læring

• Gi barna tid og anledning til å stille spørsmål, reflektere og lage egne forklaringer på problemstillinger, 
og til å delta i samtaler om det de har erfart og opplevd

• Synliggjøre naturfenomener og reflektere sammen med barna om sammenheng i naturen
• Utforske og eksperimentere med teknologi og naturfenomener sammen med barna

Lek og 
aktivitet i 
Bisjord FUS 
barnehage

• utelek i eller utenfor 
barnehagens område

• tur i skogen, se etter og 
forske på dyr, fugler og 
insekter

• plukke bær, blomster 
og naturmateriale til 
formingsaktivitet

• fargene, samtaler, bilder
• smelte is/snø, se hva som 

skjer
• forme is/snø
• leke med og i vann
• sanselek

• prosjekt om natur og dyr
• følge 4 årstider
• klær til ulikt vær
• kildesortering
• plukke søppel i nærområdet
• tur hver uke
• utelek hver dag
• så og plante blomster
• besøke dyrebutikk/

bondegård
• studere insekter med 

forstørrelsesglass
• erfare digitale verktøy

• Gapahuken
• turer i nærmiljø
• natursti
• eksperimentere og forske på 

naturmateriale
• finne ut hva som skjer i de 

ulike årstider
• miljø- og naturvern
• bøker, samtaler, samlinger
• snekkerkasser, kniver og 

verktøy
• bruke digitale verktøy
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NÆRMILJØ OG SAMFUNN
Barnas erfaringer fra hjem og barnehage vil kunne gi kunnskap om samfunnet. Barn skal få 
medvirke i, oppdage og utforske sitt nærmiljø. Barn skal få møte verden utenfor familien 
med tillit og nysgjerrighet, og barn skal få mulighet til å prøve ut, og gjøre seg erfaringer 
med ulike kommunikasjonsmidler. Fagområdet skal omfatte kjennskap til samisk språk, 
kultur og tradisjon og kjennskap til nasjonale minoriteter. 

1 og 2 åringen 3 og 4 åringen 5 og 6 åringen

Gjennom 
arbeidet skal 
barna

• oppmuntres til å medvirke i 
egen hverdag og utvikle tillit 
til deltakelse i samfunnet

• erfare at alle får utfordringer 
og like muligheter til 
deltakelse

• blir kjent med lokalhistorie 
og lokale tradisjoner

• blir kjent med ulike 
tradisjoner, levesett og 
familieformer

• utforsker ulike landskap, blir 
kjent med institusjoner og 
steder i nærmiljøet og lærer 
å orientere seg og ferdes 
trygt

• får kjennskap til nasjonale 
minioriteter

• blir kjent med at samene 
er Norges urfolk, og får 
kjennskap til samisk kultur

Personalet 
skal

• Sørge for at barna erfarer at deres valg og handlinger kan påvirke situasjoner både for dem selv og 
andre

• Introdusere barna for personer, steder og samfunnsinstitusjoner i nærmiljøet for å skape tilhørighet 
og hjelpe barna med å orientere seg og ferdes trygt

• Gi barna like muligheter, fremme likestilling og motvirke diskriminering, fordommer, stereotyper og 
rasisme

• Gi barna forståelse av at samfunnet er i endring, og at de inngår i en historisk, nåtidig og framtidig 
sammenheng

• Gjøre barna kjent med samisk kultur og levesett, kunst og kultur og mattradisjoner
• Gi barna begynnende kjennskap til betydningen av menneskerettighetene, spesielt 

barnekonvensjonen

Lek og 
aktivitet i 
Bisjord FUS 
barnehage

• Lek i små og større grupper 
på tvers av barnehagen

• får oppleve tradisjonelle 
arrangement i barnehagen 
ved å få “henge på gjerdet”, 
spesielt ifht advent, jul, 
karneval og sommerfest o.l.

• tema, prosjekt om eks meg 
og familien min

• delta i nasjonal brannvernuke
• tur i nærmiljø
• utflukter/busstur til andre 

steder i lokalmiljøet som 
er relevant for tema/
prosjektarbeid

• delta på kulturtilbud og andre 
aktiviteter i kommunen

• -Flambært, delta i nasjonal 
brannvernuke

• Larvik Museum, matteparken, 
Pi-parken, bibliotek, 
bøkeskogen og Stavern

• organiserte treff med andre 
barnehagebarn

• besøke forskerrommet på 
Salbutangen FUS bhg
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KOMPETANSEPLAN I BISJORD  
FUS BARNEHAGE

BARNET FØRST – KVALITET I BARNEHAGEN
I FUS barnehagene startet i 2019 på et forsknings- og kompetansehevings-prosjekt kalt 
«Barnet først, som for øvrig også er FUS kjedens slagord. Barnet først skal implementeres i 
alle FUS barnehager de neste årene, for å sikre en økt kvalitet i tilbudet, for alle FUS barn. 
Bisjord FUS barnehage var en av pilotene som startet forskningen i 2019, og vil i 2020 gå 
dypere inn kompetansehevingen som er startet. Ansatte vil drøfte, diskutere og reflektere 
sammen rundt og om situasjoner og erfaringer fra hverdagen, for å øke forståelsen for 
hvordan opptre som en varm, sensitiv og god voksen. For mange ligger en slik måte å være 
på, naturlig i personlighet og væremåte, mens andre må lære og forstå, øve inn holdninger 
og måter å kommunisere med barna på. Dette krever god ledelse på alle nivå, og derfor er 
også «barnet først» knyttet opp mot ledelse og kultur, i tillegg til det faglige perspektivet på 
barn og barns behov, uttrykk og reaksjoner. 

«Barnet først” består av CLASS som er forkortelse for Classroom Assessement Scoring 
System, og brukes som observasjons- og scoringsverktøy, og Tuning into Kids, forkortet TIK, 
som vi kaller emosjonsveiledning. 

«Barnet først» er både en intern kompetanseutvikling og en kvalitetssikring for 
barnehagene. 

Vi benytter oss av ekstern vurdering i regi av FUS observatører. Minst en ansatt, 
hovedsakelig en barnehagelærer og/eller daglig leder, i hver barnehage får opplæring og 
sertifiseres som CLASS-observatør. Observatørene observerer og gir kollegaer i andre FUS 
barnehager en tilbakemelding på bakgrunn av observasjonen, etter gitte kvalitetskriterier 
(class). Det er ansatte som observeres, ikke barna, og observasjonene foregår på 
gruppenivå. 

Pedagogisk leder, Kine-Karethe Hansen og daglig leder, Monica Johnsen er begge 
ressurspersoner i Bisjord FUS barnehage, og er sertifiserte class-observatører. Denne 
sertifiseringen gjelder for 1 år av gangen, og alle ressurspersoner må derfor gjennom ny 
sertifisering hver vår. 

CLASS 
(Classroom Assessment Scoring System) består av 3 hovedområder som alle ansatte har 
fått grundig opplæring i. 
1.  Sosioemosjonell støtte og veiledning – handler om å skape positivt klima i barnegruppa, 

voksne er varme og sensitive, tar barnets perspektiv og sikrer barns medvirkning. 
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Voksne støtter oppunder vennskap og lek, hjelper til å løse konflikter på en rolig måte, 
og snakker med og til barna på gode måter.

2.  Organisering og ledelse – handler om å ha en god flyt i dagsrytmen. Om å ha gode 
planer og rutiner, god tilrettelegging for lek og læring, gode overganger, variasjon i 
innholdet og god gruppeledelse.

3.  Læringsstøtte – handler om å sikre god begrepsutvikling, forståelse og dybdelæring hos 
barna. Gjøres bla. gjennom å stille åpne spørsmål, gi «hint» for å sette barna på sporet 
og gjennom gode tilbakemeldinger. Voksne utnytter barnehagehverdagens mange ulike 
situasjoner til å stimulere til læring, og å være gode språkmodeller ved å benytte et rikt og 
variert språk. Egenledelse i lek og læring er også en del av dette (Se eget kapittel side 19)

TIK 
(Tuning into Kids) er et forskningsbasert program som har som mål å styrke barnas 
emosjonelle og sosiale kompetanse. Ansatte har blitt kurset og får veiledning i teknikker for 
å gjenkjenne, forstå og håndtere egne, og barnas følelser. Vi følger en 5 - trinns metode når 
vi møter barn som er mer eller mindre overveldet av følelser:

1. Legg merke til barnets følelser
2. Vær nær, opprett kontakt med barnet
3.  Vis din forståelse og aksept for følelsen (bruk kroppsspråk, pust, tone og evt. ord). «Gå 

inn i følelsen», vis empati
4. Navngi følelsen
5.  Hvis nødvendig, hjelp og støtt barnet i problemløsningen (trøst, pek ut en retning, 

assistèr, distraksjon/avledning, sett grenser osv.)

Et eksempel: 
Et barn gråter og reagerer kraftig på at noen sprutet vann på ham, ved et uhell under 
vannlek. I stedet for å si noe sånt som: «Det går bra. Det er så varmt, så sola tørker 
det med en gang», så følger vi opp med det vi har lært. Kanskje vi sier: «Jeg ser du ble 
lei deg når du ble sprutet på.» Så venter vi litt, mens vi er nær, stryker litt på barnet 
(om barnet ønsker fysisk berøring), sitter på huk og viser medfølelse med kropp og 
ansiktsuttrykk. Hvis barnet sier noe, gjentar vi det barnet sier. Så sier vi: «Du ble sprutet 
på, og ble våt. Jeg forstår at du ble lei deg, og at det ikke er noe greit.» Da føler barnet 
seg sett, hørt og forstått, og vi har anerkjent følelsen. Ofte er situasjonen over på dette 
tidspunktet og vi trenger kanskje ikke si eller gjøre noe mer, fordi barnet vil oppleves seg 
sett og hørt, for mange nok til å gå tilbake eller inn i ny lek eller aktivitet.

Høsten 2019 fikk ble det gitt en kort innføring på foreldremøtet om “Barnet først”. 
Resultatene fra forskningen vil være klart i desember 2020, og vi ser allerede nå at 
kompetansehevingen har ført til en økt forståelse og forbedring ute i barnehagene.
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SAMARBEIDSPARTNERE
   FUS barnehagene
   FUS Jarlsberg (4 barnehager i Vestfold)
   Akuttgruppen
   Gloppesenteret
   Larvik Kommune
   Organisasjon for Private barnehager i Larvik (OFPB)
   Skolene
   Helsestasjon og familiesenter
   Barnevernstjenesten og Politiet
   Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

Bisjord FUS barnehage er medlem i Organisasjonen for Private barnehager i Larvik (OFPB). 
Organisasjonen representerer 17 private barnehager i Larvik. Barnehagen varierer i 
åpningstid og innhold, og har ulike satsningsområder som gir et mangfoldig tilbud.  
Felles målsetning for alle barnehagene i OFPB er at kvaliteten i tilbudet ligger i møtet 
mellom mennesker og opplevelser i hverdagen står i sentrum. 

www.privatebarnehager.no 



43

NOTATER
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Barnehages kontaktinfo:
Daglig leder,

Monica Johnsen
Tlf: 47 68 82 98 

E-post: dl.bisjord@bhg.no

Besøksadresse
Skreppestadveien 143

3261 Larvik 
Tlf: 47 68 82 98

BisjordBarnehagenavn


