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VELKOMMEN TIL 
TØRKOPP FUS BARNEHAGE
Tørkopp FUS barnehage as er en av ca. 180 FUS barnehager som eies av Trygge barnehager as. 
Trygge barnehager er et entreprenørfirma og FUS-barnehagene er et datterselskap til Trygge 
barnehager. Les mer om dette selskapet på www.fus.bhg.no 

Ordet FUS er ingen forkortelse, men et uttrykk som betyr «det å være først, viktigst osv». 
Hos oss er barna FUS i alt.

Tørkopp FUS barnehage startet opp 20. august 2007.
Vi har fire avdelinger og ca. 70 plasser for barn i alderen 0-6 år.
• Klatremus og Brumlemann 0-3 år  
• Askeladden og Knerten 3-6 år

ÅRSPLAN 2019 -2020
Årsplanen skal fungere som informasjon for foreldre, eiere, kommunen og andre 
samarbeidspartnere. Årsplanen er en overordnet felles plan, og er et arbeidsverktøy for 
de ansatte, den skal være med på å sikre kvaliteten i arbeidet med barna. Planen må sees i 
sammenheng med de andre styringsdokumentene som barnehagen jobber etter og den skal 
evalueres hvert halvår.
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BARNEHAGENS 
STYRINGSDOKUMENTER
BARNEHAGELOVEN
Barnehageloven ligger til grunn for alle offentlig godkjente barnehager, og sammen med 
forskriften til loven tar den for seg, kap. 1 barnehagens formål og innhold, kap. 2 barns og 
foreldres medvirkning. Resten av loven tar for seg godkjenningsplikt og oppgavefordeling, 
barnehagemyndighetens generelle oppgaver, personalet, forskjellige bestemmelser og 
ikrafttredelse og endringer i andre lover. Barnehageloven finnes på www.odin.no

RAMMEPLANEN
I april 2017 publiserte Kunnskapsdepartementet ny rammeplan for barnehage. Rammeplanen 
er hjemlet i barnehageloven §2. Denne gir retningslinjer for barnehagens verdigrunnlag, 
innhold og oppgaver. Alle barnehager skal bygge sin virksomhet på verdigrunnlaget og 
innholdet som er fastsatt i barnehageloven og FNs barnekonvensjon. Målet med rammeplanen 
er å gi daglig leder, pedagogiske ledere og det øvrige personalet en forpliktende ramme for 
planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og vurdering av barnehagens virksomhet. 
Rammeplanen gir også informasjon til foreldre, eier og tilsynsmyndighet. Barnehagens innhold 
og oppgaver skal bygge på et helhetlig læringssyn, hvor omsorg, lek og læring er sentrale deler. 
I tillegg er sosial og språklig kompetanse, samt sju fagområder viktige deler av barnehagens 
læringsmiljø. Rammeplanen finnes på www.odin.no

FNs BARNEKONVENSJON
Barnekonvensjonen ble vedtatt av FN i 1989. FNs 
barnekonvensjon vektlegger at barn har rett til å si 
sin mening i alt som vedrører det, og barns meninger 
skal tillegges vekt. Vi i barnehagen setter av tid til 
lytting og samtale, og et samspill der vi prøver å tolke 
både det kroppslige og det verbale språket barnet 
har. For nærmere informasjon, besøk gjerne: 
www.regjeringen.no - Her kan dere søke på FNs 
barnekonvensjon.

SERVICEERKLÆRING
Felles for alle FUS-barnehagene er at det er utarbeidet en serviceerklæring til foreldre. Denne 
inneholder vår felles visjon og verdier, hva foreldre kan forvente av barnehagen, hva barnehagen 
forventer av foreldre og hovedmålet for FUS-barnehagene. Gjennom vår serviceerklæring skal 
dere kunne se hvilke kvaliteter en FUS-barnehage har. Serviceerklæringen går vi gjennom på 
foreldremøtet med nye foreldre, og på den første samtalen etter barnets start i barnehagen.

ETISKE RETNINGSLINJER
Felles for personalet i FUS-barnehagene er at det er utarbeidet etiske retningslinjer. De inne-
holder grunnleggende prinsipper, taushetsplikt, omdømme, kompetanse, habilitet-inhabilitet, 
varslingsplikt, kjærlighetslignende forhold, private vennskapsforhold, bruk av mobiltelefon og 
annen publisering, lojalitet og data. 

FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN
Barnehagen er som andre bedrifter pålagt og opptatt av å ha en god helse, miljø og sikkerhets-
system. Vår målsetting er at barnehagens virksomhet og miljø ikke skal forårsake ulykker, skade 
eller tap på barnas og de ansattes helse, kunnskap og informasjon, bygg og utstyr og det ytre 
miljø. Det sosiale miljøet skal være godt, slik at trivselen i barnehagen blir god for barn og 
voksen. Vi har HMS-kurs, førstehjelpskurs og brannkurs. Vi jobber kontinuerlig med å oppdatere 
våre rutiner og vi har brannøvelser med barna.

MÅNEDSPLAN
Månedsplanen er en detaljert plan som legges ut den 1. i hver måned på MyKid. Denne planen 
viser hva vi skal jobbe med den aktuelle måneden. I tillegg vil det være med en evaluering av 
måneden som har vært. Planen inneholder også en oversikt over merkedager som kommer.

KOMPETANSEPLAN FOR PERSONALET
På møter i barnehagen er det faglige diskusjoner og arbeid med forskjellige temaer knyttet til 
arbeidet med barna og de ansatte. Veiledning er et viktig verktøy i dette arbeidet. Det blir gitt 
veiledning til personalet gjennom personalmøter, avdelingsmøter og planleggingsdager. Vi følger 
også en veiledningsplan med en-til-en veiledning. Nyutdannede pedagoger må gjennom ulike ses-
joner med veiledning av daglig leder eller pedagogisk leder. Personalet har anledning til å delta på 
kurs arrangert av FUS, kommunen, fagforeningene og andre aktører. Førstehjelpskurs og brannkurs 
gjennomføres hvert annet år, i tillegg er det medbeidersamtaler en gang i året mellom daglig leder 
og de ansatte.5

VEDTEKTER
Barnehageeieren skal fastsette barnehagens vedtekter. Vedtektene skal gi opplysninger som er av 
betydning for foreldrenes forhold til barnehagen, herunder eierforhold, formål, opptakskriterier, 
antall medlemmer i samarbeidsutvalget og barnehagens åpningstid. 
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VEDTEKTER
Barnehageeieren skal fastsette barnehagens vedtekter. Vedtektene skal gi opplysninger som er av 
betydning for foreldrenes forhold til barnehagen, herunder eierforhold, formål, opptakskriterier, 
antall medlemmer i samarbeidsutvalget og barnehagens åpningstid. 
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VERDIGRUNNLAG OG MÅL-FUS
Det fremgår av barnehageloven §1 at barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen 
og humanistisk arv og tradisjon slik som respekt for menneskeverdet og naturen, åndsfrihet, 
nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike 
religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. 

Barnehagens verdigrunnlag skal komme frem i alt det pedagogiske arbeidet i barnehagen, og er 
grunnlaget for barnehagens innhold og oppgaver. Vi skal møte hvert enkelt barn som et individ, 
se barnets behov for omsorg, trygghet, tilhørighet og anerkjennelse og sikre at hvert barn får ta 
del i og medvirke i felleskapet. Vi skal i samarbeid med hjemmet, ivareta barnas behov for 
omsorg, lek, og å fremme læring og danning som grunnlag for utviklingen.

• Vi skal bygge vennskap - Barn trenger venner for å bli trygge. Vennskap er grunnlaget for trivsel,        
utvikling og læring.

• Vi skal være profesjonelle og gode rollemodeller. Vi bruker vår kompetanse for at både barn og                     
voksne skal bli forstått og ivaretatt.

• Vi skal ha lekekompetanse - I et utviklende lekemiljø med akkurat nok veiledning, tilegner barn seg     
kunnskap og opplever mestring. Vi lar leken komme først.

• Vi skal finne hverdagsmagi - Vi er oppmerksomme på, og legger til rette for, de magiske øyeblikkene     
som oppstår når et barn gjør en ny oppdagelse og utvider sin horisont.

• Vi skal se det beste i hvert barn - Vi indentifiserer aktiviteter, lek eller oppgaver, som gir hvert barn     
mestringsfølelse og anerkjennelse.

VISJON «Sammen gir vi barndommen verdi: Lek og glede, hverdagsmagi og vennegaranti»

Hvordan FUS skal etterleve visjonen:

VERDIER
Glødende, skapende og tilstedeværende er verdier som skal synes i arbeidet vårt. Vi skal være 
voksne som er her for barna. Vi skal se hvert enkelt barns kvaliteter, og å ta vare på de viktige 
magiske her- og nå- øyeblikkene. Barnehagen har en viktig oppgave i formidling av verdier og 
holdninger. Vi må være gode rollemodeller, reflektere over våre handlinger og væremåter. Vi øn-
sker at barna skal få gode holdninger til seg selv og andre, og til det å være en del av et fellesskap. 
Verdiene preger vår hverdag ved at vi har engasjerte voksne som deltar i prosessen med å skape 
gode læringsarenaer for våre barn. Vi skaper spesielle øyeblikk, legger til rette 
for selvstendighet og lar barna ta egne valg. Vi undrer oss 
sammen med barna og tar barneperspektivet.

1. FUS-barn har et positivt selvbilde. 
2. FUS-barn er trygge og forskende, trives i lek og har vennekompetanse.
3. FUS-barn gleder seg til ‘’resten av livet’’, de vet de har påvirkningsmulighet og at innspillene deres teller.
4. FUS-barn tenker tilbake på barnehagetida med glede og fryd.

FUS-kjeden har fire hovedmål for sitt arbeid:

GLØDENDE

SKAPENDE

TILSTEDEVÆRENDE
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SATSNINGSOMRÅDE: 
BÆREKRAFTIG UTVIKLING

Bærekraftig utvikling er i «vinden» som aldri før og som i fjor ønsker vi å fortsette å jobbe med 
dette. Nye barn skal få en innføring slik at også de er like langt som de «gamle» barna. I følge 
FNs klimarapport står vi ovenfor en rekke miljøutfordringer. Dagens økologiske problemer og 
miljøspørsmål bør bli gitt større plass innen pedagogikken. Vi har en jobb å gjøre! 

Når det gjelder bærekraftig utvikling sier rammeplanen at: «Barna skal lære å ta vare på seg 
selv, hverandre og naturen. Bærekraftig utvikling omfatter natur, økonomi og sosiale forhold og 
er en forutsetning for å ta vare på livet og jorden slik vi kjenner det. Barnehagen har derfor en 
viktig oppgave i å fremme verdier, holdninger og praksis for et mer bærekraftig samfunn». Dette 
er et fellesmål for barnehagen, og vi vil jobbe på ulike måter ut i fra barnas alder og modning-
snivå. Det vil være en rød tråd som er felles for barnehagen. 

VI OPPNÅR MÅLET VED AT BARNA SKAL:
• Kildesortere
• Ha fokus på forbruk
• Bruk og kast
• Vise respekt for naturen
• Være gode mot dyr og insekter
• Plukke søppel minst 1 gang i måneden og ved behov

BARNS MEDVIRKNING
Barns medvirkning er en viktig del av vårt arbeid i barnehagen. Rammeplanen sier at: «Barne-
hagen skal ivareta barnas rett til medvirkning ved å legge til rette for og oppmuntre til at barna 
kan få gitt uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet, jf. Barnehageloven § 1 og 3, 
Grunnloven § 104 og FNs barnekonvensjon art. 12 nr. 1. Barna skal jevnlig få mulighet til aktiv 
deltakelse i planleggingen og vurderingen av barnehagens virksomhet. Alle barn skal kunne 
erfare å få innflytelse på det som skjer i barnehagen.»

Vi ser på barn som deltakende subjekt. Det innebærer at voksne må lytte slik at barna kjenner at 
deres erfaring og stemme gjelder, uavhengig av alder, erfaringer, individuelle forutsetninger og 
behov. Samtidig som barn har rett til å uttrykke seg og bli hørt, skal de ikke overlates til et ansvar 
de ikke er rustet til å ha. Vi ønsker at barna skal få velge mye av det de har lyst til å gjøre gjen-
nom dagen. Vi har tro på det å øve seg, og ta bevisste valg innenfor gitte rammer. Det gir barna 
gode erfaringer både i frilek og ved tilrettelagte aktiviteter.

MÅL: Barnet skal videreføre kunnskapen sin om bærekraftig utvikling som på best 
mulig måte tar vare på livet, for oss og kommende generasjoner.
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• Hva er nedbrytbart?
• Dyrke grønnsaker og urter
• Lage kunst av resirkulert materiale
• Bli kjent med Blekkulf og miljøagentene



SATSNINGSOMRÅDE: 
BÆREKRAFTIG UTVIKLING

Bærekraftig utvikling er i «vinden» som aldri før og som i fjor ønsker vi å fortsette å jobbe med 
dette. Nye barn skal få en innføring slik at også de er like langt som de «gamle» barna. I følge 
FNs klimarapport står vi ovenfor en rekke miljøutfordringer. Dagens økologiske problemer og 
miljøspørsmål bør bli gitt større plass innen pedagogikken. Vi har en jobb å gjøre! 

Når det gjelder bærekraftig utvikling sier rammeplanen at: «Barna skal lære å ta vare på seg 
selv, hverandre og naturen. Bærekraftig utvikling omfatter natur, økonomi og sosiale forhold og 
er en forutsetning for å ta vare på livet og jorden slik vi kjenner det. Barnehagen har derfor en 
viktig oppgave i å fremme verdier, holdninger og praksis for et mer bærekraftig samfunn». Dette 
er et fellesmål for barnehagen, og vi vil jobbe på ulike måter ut i fra barnas alder og modning-
snivå. Det vil være en rød tråd som er felles for barnehagen. 

VI OPPNÅR MÅLET VED AT BARNA SKAL:
• Kildesortere
• Ha fokus på forbruk
• Bruk og kast
• Vise respekt for naturen
• Være gode mot dyr og insekter
• Plukke søppel minst 1 gang i måneden og ved behov

BARNS MEDVIRKNING
Barns medvirkning er en viktig del av vårt arbeid i barnehagen. Rammeplanen sier at: «Barne-
hagen skal ivareta barnas rett til medvirkning ved å legge til rette for og oppmuntre til at barna 
kan få gitt uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet, jf. Barnehageloven § 1 og 3, 
Grunnloven § 104 og FNs barnekonvensjon art. 12 nr. 1. Barna skal jevnlig få mulighet til aktiv 
deltakelse i planleggingen og vurderingen av barnehagens virksomhet. Alle barn skal kunne 
erfare å få innflytelse på det som skjer i barnehagen.»

Vi ser på barn som deltakende subjekt. Det innebærer at voksne må lytte slik at barna kjenner at 
deres erfaring og stemme gjelder, uavhengig av alder, erfaringer, individuelle forutsetninger og 
behov. Samtidig som barn har rett til å uttrykke seg og bli hørt, skal de ikke overlates til et ansvar 
de ikke er rustet til å ha. Vi ønsker at barna skal få velge mye av det de har lyst til å gjøre gjen-
nom dagen. Vi har tro på det å øve seg, og ta bevisste valg innenfor gitte rammer. Det gir barna 
gode erfaringer både i frilek og ved tilrettelagte aktiviteter.

MÅL: Barnet skal videreføre kunnskapen sin om bærekraftig utvikling som på best 
mulig måte tar vare på livet, for oss og kommende generasjoner.

9

• Hva er nedbrytbart?
• Dyrke grønnsaker og urter
• Lage kunst av resirkulert materiale
• Bli kjent med Blekkulf og miljøagentene



Rammeplanen sier: «Omsorg er en forutsetning for barnas trygghet og trivsel, og for utvikling av 
empati og nestekjærlighet». Barna skal få mulighet til å utvikle tillit til seg selv og andre i barne-
hagen. Alle skal oppleve å bli sett, forstått, respektert, få hjelp og den støtten de har behov for. 
Barnehagen skal legge til rette for gode relasjoner, og arbeide for å få til et godt miljø for trivsel, 
glede og mestring.

I vår barnehage vektlegger vi et hvert barns individuelle behov blant annet i form av mat, ro 
og hvile. Det er viktig for oss at alle barn opplever trygghet, tilhørighet og trivsel i barnehagen. 
Barna skal møtes med åpenhet, varme og interesserte voksne som er lydhøre for barnas uttrykk. 

OMSORG, LEK, LÆRING
OG DANNING 

LEK
Leken skal ha en sentral plass i barnehagen. Det er viktig for oss å gi barna anledning til å leke 
så mye som mulig. Vi vet at barn lærer gjennom å leke. I leken utforskes omgivelsene, kunns-
kaper og ferdigheter testes ut, vennskapsbånd knyttes, kontakten og forholdet til andre barn 
utvikles, og evnen til å finne løsninger på ulike problemer øker for hver dag som går.

Alle barn er forskjellig. Noen trenger hjelp til å lære lekens ulike regler. Rammeplanen sier at: 
«Barnehagen skal bidra til at alle barn kan oppleve glede, humor, spenning og engasjement 
gjennom lek – alene og sammen med andre». Barns arena for utvikling og læring, og for sosial 
og språklig samhandling skjer i leken.

LÆRING
Rammeplanen sier: «Barna i barnehagen skal oppleve et stimulerende miljø som støtter opp 
om deres lyst til å leke, utforske, lære og mestre. Barnehagen skal introdusere nye situasjoner, 
temaer, fenomener, materialer og redskaper som bidrar til meningsfull samhandling. Barnas 
læringsprosesser skal stimuleres og anerkjennes gjennom nysgjerrighet, kreativitet og vitebe-
gjær. Barna skal få mulighet til å undersøke, oppdage og forstå sammenhenger, utvide perspekti-
ver og få ny innsikt». 

I vår barnehage er det viktig å ha et inkluderende fellesskap som legger til rette for at barn kan 
bidra i egne og andres læring. Det er viktig for oss å ha læringsprosesser som fremmer barnas 
trivsel og allsidige utvikling. De voksne skal være oppmerksomme på barnas interesser og 
engasjement, og bygge videre opp om disse i ulike situasjoner og aktiviteter. 

DANNING
Danningsprosessen er med på å gi barna en økt forståelse for grunnleggende verdier som 
empati, toleranse og solidaritet, og evne til å ta medansvar. Barnehagen er til for å lære barna 
om normer, verdier og holdninger i samspill med foreldrene. Barna får kulturformidling gjennom 
alle tenkelige situasjoner i barnehagen. På den måten kommer barna forberedt ut til 
samfunnet, og kan ta del i dette på lik linje som andre.
 
Vi formidler verdier til barna gjennom hverdagslige aktiviteter, som for eksempel ved måltider. 
Her får barna lære å vente på tur, sende mat rundt, og rydde opp etter seg. Barna lærer å ta 
hensyn til andre, inkludere de som er rundt seg, respektere de andre og de ulike kulturene som 
er i barnehagen. Det er viktig for oss å støtte opp om barnas aktivitet, engasjement og deltakelse 
i felleskapet. Barna får ta del i beslutninger og ha en tilhørighet til samfunnet. I samarbeid med 
hjemmet og foreldrene formidler barnehagen en del av oppdragelsen, og barna lærer hva som er 
rett og galt. 

OMSORG
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VENNSKAP OG FELLESSKAP
Sosial kompetanse er noe vi jobber med hver dag, hele året, i Tørkopp FUS barnehage. Sosial 
kompetanse er et sammensatt begrep av empati, samarbeid, selvhevdelse, selvkontroll, kunns-
kap, ferdigheter og holdninger. Det handler om evnen til å omgås andre mennesker. Det er viktig 
å beherske sosial kompetanse fordi det bidrar til å mestre ulike miljøer, evnen til å etablere og 
Rammeplanen sier: «Sosial kompetanse er en forutsetning for å fungere godt sammen med 
andre og omfatter ferdigheter, kunnskaper og holdninger som utvikles gjennom sosialt samspill. I 
barnehagen skal alle barn kunne erfare å være betydningsfulle for fellesskapet, og å være i posi-
tivt samspill med barn og voksne. Barnas selvfølelse skal støttes, samtidig som de skal få hjelp til 
å mestre balansen mellom å ivareta egne behov, og det å ta hensyn til andres behov».

Vi som personal skal veilede barna og legge til rette for et fungerende fellesskap. Dette gjøres i 
leken, samlinger, ved å utforme normer for hvordan vi ønsker å være mot hverandre, gjennom å 
ta andres perspektiv og reflektere over egne følelser, opplevelser og meninger, støtte barna i å 
sette egne grenser, respektere andres og finne løsninger i konflikter. Vi voksne skal også jobbe 
aktivt med å følge opp diskriminering, utestengning, mobbing, krenkelser og uheldige sam-
spillsmønstre. Vi ønsker at alle barn skal kunne erfare å være betydningsfulle for fellesskapet og 
være i positivt samspill med barn og voksne.

KOMMUNIKASJON OG SPRÅK
Språket påvirkes av alle sider ved barnets 
utvikling. Barnehagen skal være bevisst på 
denne kommunikasjonen. Barna støttes i 
å kommunisere, medvirke, lytte, forstå og 
skape mening gjennom dialog og samspill. 
Gjennom barnehagehverdagen skal barna 
få god språkstimulering gjennom 
aktiviteter som fremmer helhetlig 
språkutvikling og kommunikasjon. Vi skal 
verdsette barnas ulike språk og 
kommunikasjonsuttrykk.

Vi som voksne må være bevisst på våre 
roller som språklige forbilder, og sørge for 
at barna får positive og varierte erfaringer 
med å bruke språket som redskap og ten-
kning, og som uttrykk for egne tanker og 
følelser. Språklig mangfold er en berikelse 
for barnegruppen, og vi må støtte opp 
om andre sitt morsmål og samtidig aktivt 
fremme og å utvikle barnas 
norsk-/samiskspråklige kompetanse.

MANGFOLD OG 
GJENSIDIG RESPEKT
Rammeplanen sier: «Barnehagen skal formidle grunnleggende verdier som fellesskap, omsorg, 
medansvar samt respektere et miljø som bygger opp om respekt for menneskeverd og retten til 
å være forskjellig». Vi skal gi barna erfaringer med at det finnes mange måter å tenke, handle 
og leve på. Vi skal fremme barnas nysgjerrighet, og undring over likheter og forskjeller. Vi skal 
vise respekt for hverandre, og verdsette andre for den de er. Barna i Tørkopp FUS barnehage 
skal være inkluderende mennesker både som barn og etter hvert som voksne. Det er viktig å 
vise toleranse ovenfor andre mennesker som nødvendigvis ikke er lik som en selv. Barna skal se 
og respektere at vi er forskjellige om det er utseende, kultur, funksjonsevne, kjønn eller andre 
ulikheter.
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SAMISKE BARNEHAGER
Rammeplanen sier: «Samiske barnehager skal fremme barnas samiskspråklige kompetanse, 
styrke barnas samiske identitet og videreføre samiske verdier, samisk kultur og tradisjonskunns-
kap. Barnehageeiere skal vedtektsfeste at barnehagen har som formål å styrke barnas identitet i 
et barnehagemiljø med samisk språk og samisk kultur. Barnehagetilbudet skal være en del av det 
samiske samfunnet».

Videre sier Rammeplanen: «Barn i en samisk barnehage skal kjenne til mangfoldet i egen og 
andres kultur». Samisk historie og kulturytringer som duodji, joik og fortellinger skal inngå som 
en del av barnehagens innhold, tilpasset barnets alder og utviklingsnivå.

ANDRE BARNEHAGER MED SAMISKE BARN
Samiske barn i andre barnehager skal ha mulighet til å bevare og utvikle sitt språk, sin kunnskap 
og sin kultur gjennom å få støtte. Dette er uavhengig av hvor i landet de bor. Innholdet i dette 
barnehagetilbudet skal være tilpasset barnas samiske bakgrunn. Personalet i andre barnehager 
må ha kjennskap til, og legge vekt på den samiske kulturen i barnehagens innhold, og legge til 
rette for møte med det samiske språket.

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

I barnehagen skal alle ha like muligheter til å bli sett og hørt uavhengig av forutsetningene. 
Barnehagen skal bidra til at barna møter og skaper et likestilt samfunn. Barna skal få føle at de 
hører til, er en del av fellesskapet og at de finner sin rolle i trygge omgivelser. Personalet må 
reflektere over sine holdninger, for å kunne fremme likestilling og likeverd på best mulig måte.

LIVSMESTRING OG HELSE

Måltider og matlaging i barnehagen skal være 
med på å legge grunnlaget for et næringsrikt 
kosthold og sunn livsstil. Vi skal gi barna erfar-
inger med god og næringsrik mat som bidrar til 
matglede. Vi skal legge til rette for daglig fysisk 
aktivitet og utfordringer. Vi vil at barna skal føle 
at barnehagen er en trygg arena for læring og 
mestring, og at vi i felleskap er med på å støtte 
barna i deres utvikling.

Barnehagen skal bidra til et godt fellesskap, uten 
krenkelser og mobbing. Hvis et barn føler seg 
mobbet eller krenket, må vi håndtere, stoppe og 
følge opp dette.

Rammeplanen sier: «Barnehagen skal være et trygt og utfordrende sted der barna kan prøve 
ut ulike sider ved samspill, fellesskap og vennskap. Barna skal få støtte i å mestre motgang, 
håndtere utfordringer og bli kjent med egne og andres følelser».
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FAGOMRÅDE 1
Mål: Barna skal få utforske og utvikle sin språkforståelse, 
språkkompetanse og bli kjent med et mangfold av 
kommunikasjonsformer.

PROGRESJON OG BARNEHAGENS
7 FAGOMRÅDER
Progresjonsplanen er utarbeidet med utgangspunkt fra rammeplanen. Progresjon i barnehagen 
innebærer at alle barn skal utvikle seg, lære seg å oppleve fremgang ut fra barnets alder, ståsted 
og modenhet. Barnehagen skal legge til rette for at barn i alle aldersgrupper får varierte leke-, 
aktivitet- og læringsmuligheter. Det meste av barnas læring skjer via leken og gjennom hverdag-
saktiviteter. Personalet må finne balansen mellom noe å strekke seg etter, og det å oppleve 
mestring. 

Det kan være vanskelig å få med alt hva barnehagen jobber med, så vi har laget en egen progres-
jonsplan basert på barnehagens 7 fagområder, som viser tankene bak hva, og hvorfor, vi jobber 
som vi gjør. Fagområdene skal bidra til å fremme trivsel, allsidig utvikling og helse. Hvert fagom-
råde dekker et vidt læringsfelt, og fagområdene vil sjelden opptre isolert fra hverandre. 

Kommunikasjon, 

språk og te
kst

• Bli kjent med tradisjonelle barnesanger og lære disse.
• Oppleve sang, rim og regler i hverdagen.
• Uttrykke følelser, ønsker, tanker, meninger og erfaringer.
• Utvikle begrepsforståelse.
• Bli kjent med ulike eventyr, fortellinger, sagn og uttrykksformer.
• Oppleve spenning ved lesing, sang, samtaler og samlinger.
• Bli kjent med ulike skriftspråkuttrykk som lekeskrift, tegning, og bokstaver.
• Lytte til barna og gi dem tid.
• Stille åpne spørsmål til barna.

FAGOMRÅDE 2

Kropp, bev
egelse, 

mat og helse

MÅL: Barna skal oppleve bevegelsesglede, mat-
glede og matkultur, mentalt og sosialt velvære og 
god psykisk og fysisk helse. Barna skal bli kjent 
med egen kropp, og utvikle bevissthet om egne og 
andres grenser.

• Oppleve trivsel, glede, erfaringer, og mestring ved allsidige bevegelseserfaringer.
• Utvikle fin- og grovmotorikk.
• Bli trygge på egen kropp, få en positiv oppfatning av seg selv, bli kjent med egne følelser  
 og grenser, og respektere andres grenser.
• Få innblikk i matproduksjon, fra opprinnelse til måltid.
• Få servert sunn og næringsrik mat og utvikle et sunt kosthold.
• Bli kjent med menneskekroppen og sine egne behov i forhold til søvn, hvile, mat og 
                aktivitet.
•              Tilegne seg gode vaner i forhold til hygiene.

FAGOMRÅDE 3

Kunst, kult
ur

og kreativi
tet

Mål: Barna skal få estetiske erfaringer med kunst og 
kultur i ulike former, og på en organisert måte som 
gir barna anledning til utforskning, fordypning og 
progresjon.

• Ha tilgang til ting, rom og materialer som støtter opp om deres lekende og estetiske 
                uttrykksformer.
• Få uttrykke sin fantasi, skaperglede og kreativ tenkning.
• Bearbeide inntrykk og følelser.
• Oppleve mangfold av kunstneriske og kulturelle uttrykksformer sammen med andre.
• Bli kjent med ulike teknikker, materialer, verktøy og teknologi.
• Oppleve glede og stolthet over egen kulturell tilhørighet.

Mål: Barna skal få kjennskap til bærekraftig utvikling og 
opparbeide respekt for naturen. Barna skal få oppleve og 
utforske naturen året rundt og lage konstruksjoner av ulike 
materialer, ved hjelp av flere former for teknologi.

• Få kjennskap til naturen og de ulike årstidene.
• Lære seg til å ha forståelse og respekt for planter og dyr.
• Få utforske, konstruere og eksperimentere.
• Oppleve og undre seg over naturen og dens forandringer.
• Få kjennskap til naturen og den bærekraftige utviklingen.
• Få en begynnende forståelse for hvordan vi tar vare på naturen.
• Få kjennskap til menneskets livssyklus.
•              Få kjennskap til ulike former for teknologi i form av; kamera, verktøy, radio, lys og lyd.

FAGOMRÅDE 4

Natur, miljø

og teknolog
i

For å nå målet skal barna:

For å nå målet skal barna:

For å nå målet skal barna:

For å nå målet skal barna:
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EGENLEDELSE I LEK OG 
LÆRING
Ved hjelp av egenledelsesverktøy som selvregulering, turtaking, planlegging, fleksibilitet, 
organisering og igangsetting har man gode forutsetninger for å gjennomføre enhver aktivitet og 
utfordring man møter på her i livet. Vi ønsker ikke å forme barna, men la barn være barn, og å la 
dem få bli den beste utgaven av seg selv. Dette jobber vi med hver dag gjennom egenledelse i lek 
og læring. Alle som jobber i FUS har blitt kurset i emnet. Vi har utviklet kompetanse om hvordan 
vi kan legge til rette for at barna skal få en god start på livet, og som medmenneske. 
I tillegg til vår profesjon som barnehagelærere har vi blitt opplyst og skolert innenfor viktigheten 
av sosial kompetanse. Vi ønsker å legge til rette for barnas livslange læring, og dette gjør vi 
igjennom å støtte til identitetsskaping og lek. Dette står sentralt i deres utvikling og læring, blant 
annet for deres videre skolegang.
 

FUS SmartMat
FUS SmartMat skal fremme matglede hos barna. Vi 
mener at trivelige måltider bidrar til matglede og gode 
matvaner. Næringsrik og riktig mat som inneholder nok 
av de gode «byggeklossene» er en forutsetning for å 
sikre optimal utvikling av hjernen og resten av krop-
pen. Det bidrar til at barna får overskudd til aktivitet og 
konsentrasjon.

Sosialkompetanse utvikles i barnets første leveår, og ved 
hjelp av tilrettelegging og aktiv deltagelse fra voksne, 
legges noe av grunnlaget til hva som forventes av barna 
når de begynner på skolen. Bokstaver og tall er noe av 
det barna skal lære på skolen, men før det må de lære 
bl.a. å kle på seg selv, spise maten sin, sitte i ro, vente på 
tur og gå på do selv. Gjennom egenledelse i lek og læring 
legger vi til rette for sosiale ferdigheter, ved siden av å 
bygge på interessen av tall og bokstaver. 

Barn inspirerer hverandre i lek og felles aktiviteter. 
De er nysgjerrige og utforskende, og vår oppgave er å 
stimulere og oppmuntre barna til dette også ved målti-
dene, og gi dem nye smaksopplevelser. Barnehagen er en 
fin arena for å gjøre barna kjent med et variert utvalg av 
råvarer. Slik kan barnehagen bidra til å gi barna et rikere 
og mer variert kosthold.

FAGOMRÅDE 5 Mål: Barna skal få utforske og oppdage matematikk i 
dagliglivet, i teknologi, natur, kunst og kultur ved å selv være 
skapende. Barna skal oppleve å bli motivert, og de skal 
stimuleres til undring og nysgjerrighet.

Antall, rom

og form

• Utforske og få erfaring med ulike måleenheter.
• Lære seg begreper som; over/under, foran/bak, stor/liten.
• Bli kjent med tall, telling og mengder.
• Bruke kroppen og sansene for å utvikle romforståelse.
• Få erfaring med løsning av matematiske problemer og oppleve matematikkglede.
• Lære seg til å se sammenhenger og klassifisere ut fra størrelser, form og farge.

1 2 3
FAGOMRÅDE 6

Etikk, relig
ion

og filosofi Mål: Barna skal få kjennskap til fortellinger, tradisjoner, 
verdier og høytider i ulike religioner og livssyn, og få 
erfaringer med at kulturelle uttrykk har en egenverdi. 

• Få kjennskap til grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon.
• Bli kjent med ulike religioner og livssyn som er representert i barnehagen.
• Bli kjent med grunnleggende normer og verdier.
• Utvikle toleranse, gode holdninger og vise respekt for hverandres bakgrunn.
• Undre seg over livet og andre filosofiske spørsmål.

FAGOMRÅDE 7

Nærmiljø 

og samfunn
Mål: Barna skal få muligheten til å bli kjent med nærmiljøet, 
samfunnet og verden vi er en del av, gjennom utforskning, 
opplevelser og erfaringer. 

• Bli kjent med tradisjoner, levesett og familieformer.
• Bli kjent med Norges urbefolkning, samisk kultur og nasjonale minoriteter.
• Møte samfunnsaktører i nærmiljøet, og lære seg å orientere seg og ferdes trygt.
• Oppleve kunst og kultur.
• Få erfaringer med sin egen rolle i samfunnet.
• Oppleve likestilling uavhengig av kjønn.
• Bli kjent med vårt eget nærmiljø og utforske dette.

Kunst, kult
ur

og kreativi
tet

For å nå målet skal barna:

For å nå målet skal barna:

For å nå målet skal barna:
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EGENLEDELSE I LEK OG 
LÆRING
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I følge rammeplanen skal: «Barnehagen være en pedagogisk virksomhet som skal planlegges og 
vurderes.» Planlegging baseres på kunnskap om barns trivsel og allsidige utvikling, individuelt og 
i gruppe. Den skal også baseres på observasjon, dokumentasjon, refleksjon, systematisk 
vurdering og samtale med barn og foreldre.

PLANLEGGING, DOKUMENTASJON 
OG VURDERING

DOKUMENTASJON
Gjennom iakttakelser, bilder, intervju og spørsmål oppnår vi innsikt og viten om barnas tanker, 
læringsstrategier og kunnskap. Dette danner utgangspunkt for måter å tilrettelegge arbeidet på, 
slik at det hele tiden skjer kvalitative forbedringer. Vi dokumenterer for å synliggjøre det kompe-
tente barnet og for å:

VURDERING

Barnehagen skal evaluere arbeidet underveis i forhold til mål, innhold og arbeidsmåter. Får 
vi gjort det vi planlegger? Får barna det de skal i henhold til planer, lover og forskrifter som 
gjelder? For å se om vi når målene vi setter oss, og om barnehagen oppfyller de kravene som har 
vært satt, må vi vurdere virksomheten. Dette gjøres kontinuerlig. Her samler vi systematisk inn 
opplysninger og observasjoner for å reflektere rundt det som skjer. Dette er en forutsetning for å 
utvikle og eventuelt endre innholdet i barnehagen, sette nye mål, justere planene, sette inn nye 
tiltak osv.

Arbeidet med satsningsområdet blir hele tiden vurdert på avdelings- og personalmøter. 
Årsplanen evalueres på barnehagens planleggingsdager. Vi sender ut evalueringer hver måned 
avdelingsvis der vi vurderer og evaluerer måneden. Det gjennomføres også en brukerunder-
søkelse i løpet av barnehageåret hvor foreldrene får komme med synspunkter om barnehagens 
innhold og arbeid. Denne evalueres også i ettertid av personalet.

PLANLEGGING

• Lov om barnehager
• Rammeplanen
• Retningslinjene til FUS
• Satsningsområdet: bærekraftig utvikling
• Planleggingsdager
• Pedagogmøter

• Avdelingsmøter
• Personalmøter
• Medarbeidersamtaler 
• Foreldresamarbeid 
• Intervjuer med maxibarna
• Samtaler med barn og foreldre  

• Se barnets initiativ, tanker og innspill og ta disse på alvor
• Evaluere egen pedagogisk praksis
• Bevisstgjøre personalets syn på barn
• Vise foreldre innholdet i barnets prosesser og produkt gjennom ulike 
 dokumentasjonsteknikker 

Ved å observere og dokumentere synliggjøres hva vi 
gjør i det daglige arbeidet i barnehagen. Her ser vi 
om vi når målene våre, hva som er bra og hva som 
eventuelt kan gjøres bedre eller endres. To verk-
tøy vi kan bruke i dokumentasjonsarbeidet vårt er 
«Tras» og «Alle med». Disse skjemaene brukes når 
dette synes nødvendig. Ellers er observasjon en 
daglig metode vi bruker for å kartlegge barnas 
behov. BARNA FØRST!

Våre planleggingsmetoder:
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SAMARBEIDSPARTNERE
TRYGGE BARNEHAGER

Barnehagene som eies av Trygge barnehager kalles FUS barnehager. 
Tørkopp FUS barnehage samarbeider med eier via styret,
administrasjonen på Skøyen og Tryggebarnehager Økonomi.

KOMMUNEN
Vi samarbeider med skole- og barnehageetaten i Fredrikstad kommune, og har opptak til vår 
barnehage via kommunens samordnede opptak. I tillegg deltar daglig leder på fagarenaer. Dette 
er møter hvor alle daglige ledere i Fredrikstad kommune møtes sammen med barnehageetaten i 
Fredrikstad.

I følge Rammeplanen skal barnehagen i samarbeid og forståelse med hjemmet: «Ivareta bar-
nas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling, 
jf. barnehageloven §1. Betegnelsene «hjemmet» og «foreldrene» omfatter også andre fore-
satte. Barnehagen skal ivareta foreldrenes rett til medvirkning og arbeide i nært samarbeid og 
forståelse med foreldrene, jf. barnehageloven § 1 og 4.» Foreldre og barnehagens personale har 
et felles ansvar for barns trivsel og utvikling i barnehagen. Det daglige samarbeidet må bygge på 
gjensidig åpenhet, tillit, respekt og forståelse for hverandre. Dialogen i den daglige avleveringen 
og hentingen har et stort fokus. Vi skal ivareta barna, og vi lar foreldrene medvirke i sitt barns 
barnehagehverdag. I tillegg til daglig kommunikasjon har vi to ganger i året foreldresamtaler 
hvor vi har ekstra fokus på det individuelle barnet, hvor både barnehagen og foreldre og fore-
satte har mulighet til å uttrykke seg. Vi arrangerer også foreldremøter. 

Alle foreldre i barnehagen er med å utgjør foreldrerådet. Formålet er å sikre et samarbeid 
mellom barnehagen og hjemmet. Rådets primære oppgave er å ivareta barnas og foreldrenes 
interesser. Foreldrerådet velger representanter til samarbeidsutvalget.

Rammeplanen sier at: «Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og 
samordnende organ. SU skal bli forelagt saker som er viktig for barnehagens innhold og virk-
somhet, og for forholdet til foreldrene. SU skal fastsette barnehagens årsplan.» SU består av fire 
representanter fra de ansatte, fire representanter fra foreldrene og daglig leder. SU skal fremme 
felles interesser og bidra til et godt barnehagemiljø. SU sin oppgave er å se til at barnehagen 
blir drevet innenfor de gitte rammer. SU skal være et samarbeidsorgan mellom foresatte, eier 
og personalet, her har foreldrene mulighet for å ha kontakt med barnehagen på en aktiv måte. 
Årsplanen blir tatt opp og godkjent av SU.

FORELDRE

FORELDRERÅD

SAMARBEIDSUTVALGET

GRUNNSKOLEN
Barnehagen samarbeider med de ulike grunnskolene på Kråkerøy, og legger til rette for barns 
overgang fra barnehage til første klasse og skolefritidsordning.                         

UTDANNINGSINSTITUSJONER
Barnehagen stiller seg positiv til å være en øvingsbarnehage for studenter og elever fra 
høyskoler og videregående skole.

PPT
Den pedagogisk-psykologiske tjenesten kan gi råd og veiledning til barnehagen i forbindelse 
med enkeltbarn. PPT er en sakkyndig instans ved tilrådning om spesialpedagogisk hjelp. Ønsker 
barnehagen samarbeid med PPT om enkeltbarn, må foreldre gi sitt skriftlige samtykke. Forel-
drene trekkes aktivt inn, dersom det blir et samarbeid mellom barnehage og PPT.

BARNEVERN
Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn som lever under forhold som kan skade deres 
helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg i rett tid. Barn med barnevernstiltak har 
prioritert plass i Tørkopp FUS barnehage. Barnehagen har opplysningsplikt overfor barnevernet 
når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet eller det foreligger andre former for alvorlig 
omsorgssvikt.

HELSESTASJON
Vi samarbeider med Helsestasjonen på Kråkerøy. Helsestasjonen vil kunne være med på møter 
rundt enkeltbarnet, i de tilfeller dette vil være naturlig.

TIDLIG INNSATS
Tørkopp FUS barnehage arbeider etter modellen «tidlig innsats i barnehagen». Dette betyr at vi 
har tverrfaglig samarbeid med hjelpeinstansene; helsestasjon, PPT og barnevernet. Meningen er 
at barna skal få hjelp på et så tidlig tidspunkt som mulig. De barna vi ønsker at hjelpeinstansene 
skal se nærmere på kan vi ta opp i teamet med samtykke fra foreldrene.
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NÅR BARNET BEGYNNER I BARNEHAGEN

I løpet av barnehagetiden er det flere overganger. For noen barn er dette overganger som er 
helt normale, og som ikke skaper problemer. For andre barn kan disse overgangene være mer 
utfordrende.

Vi er opptatt av en god start, og har derfor primærkontakter til hvert enkelt barn som starter i 
barnehagen. Trygghet er veldig viktig både for oss og de nye barna. Vi arrangerer derfor forel-
dremøte for nye foreldre, hvor de kan bli introdusert for barnehagen, barnehagens hverdagsru-
tiner, og oppstartrutiner. Vi har ekstra tett oppfølging med nye barn og foreldre de første ukene 
etter oppstart og vi gjennomfører en forventningssamtale etter ca. 2 uker. Vi henviser til egen 
plan for overgang mellom hjem og barnehage.

I følge Rammeplanen skal: «Barnehagen, i samarbeid med foreldre og skolen legge til rette for 
at barna kan få en trygg og god overgang fra barnehage til skole og eventuelt skolefritidsord-
ning.» Barnehagen skal forberede barna på det å begynne på skolen, og sørge for at det blir 
en myk overgang fra barnehage til skole. Vi har samlet de eldste i barnehagen i en 5-årsklubb 
som vi kaller Maxiklubben. Her arbeider vi med ulike skoleforberedende aktiviteter. Målet vi 
har satt oss for Maxiklubben er at barna skal være mest mulig selvstendig, og at de skal klare 
seg best mulig når de begynner på skolen. Vi øver på å kle på oss, hva slags klær vi trenger til 
forskjellige årstider, gå på do alene, og ta vare på og ha orden på egne saker. Vi øver også på å 
ferdes i trafikken som fotgjenger, og som passasjer på buss.

Vi legger stor vekt på sosialt samspill hvor vi skal samarbeide og hjelpe hverandre. Ingen skal 
føle seg utenfor, og vi skal være med å pushe hverandre fram. Vi har laget en egen årsplan 
for Maxiklubben der dere foreldre kan følge med på aktivitetene vi gjør, og hvorfor vi gjør de 
forskjellige aktivitetene. I tillegg til å ha skoleforberedende aktiviteter i barnehagen, besøker vi 
noen av skolene, vi er i turnhallen en gang i uka, har egen tur-dag og vi overnatter i barneha-
gen. Overnattingen er veldig populær, og en viktig del av det å være maxibarn. Barnehagen har 
i tillegg et møte med skolene, der de deler informasjon om hva barnehagen jobber med.

OVERGANGER INNAD I BARNEHAGEN

OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE

OVERGANGER

Når barnet flyttes fra liten til stor avdeling, er det viktig å skape en trygg og myk overgang 
for barnet. Barnet besøker, og blir kjent, med sin nye avdeling i ukene før de skal starte. Det 
gir en god trygghet for barnet. Foreldrene til barnet som skal over til stor avdeling vil få et 
infoskriv om besøk og hva barna har gjort på besøksdagen. I tillegg vil barnet og foreldrene få 
et velkomstbrev fra den nye avdelingen. Når barnet begynner får de og foreldrene god tid og 
rom til å bli kjent med personalet og de andre barna. Vi henviser til egen plan for overgang 
mellom liten og stor avdeling.

25 26

“MINI-MAXI”
Inspirert av Maxiklubben startet vi i høsten 2018 opp en egen gruppe for de eldste på småbarn-
savdelingen. I Mini-maxi er barnas medvirkning i fokus. Her får 2-åringene mulighet til å utfolde 
og utrykke seg i en kreativ arena. Hver uke har Mini-maxi gruppedager, delt inn i tur-dager og 
aktivitets-dager. På tur har vi med poser som vi samler søppel i. Vi tar også pante-turer ned til 
nærbutikken, der vi resirkulerer glass og tomflasker. Andre ganger går vi rundttur i nærmiljøet, 
der vi utforsker lekeplasser, har piknik eller besøker dyrene på Tørkopp. Barnehagen har også en 
gapahuk i skogen hvor man kan ta lunsjen ute i naturen. 

Når Mini-maxi har aktivitetsdager bruker vi hele barnehagen som arena. Vi besøker storbarn-
savdelingene, forvandler kjøkkenet om til hoppeland, eller tar lunsjen ute i grillhytten vår. Vi 
ønsker at barna skal få være med på å påvirke hverdagen sin i barnehagen. Det barna lager blir 
ofte utstilt rundt omkring i barnehagen. Etter gruppedagene har barna alltid noe nytt å snakke 
om når de kommer hjem. De danner vennskap på tvers av avdelingene, får lekekompetanse, og 
ikke minst, mestringsfølelse!

FUS HVERDAGSMAGIPRISEN 2019

Våren 2019 hadde Mini-maxi et sokke-prosjekt. 
Dette startet da ett av barna undret seg over hvor 
sokken hans hadde blitt av. Denne undringen 
utviklet seg til et større opplegg som vi utforsket 
i over flere uker. 

Vi sendte inn prosjektet som bidrag til FUS 
hverdagsmagipris. Dette er en årlig konkuranse 
hvor alle FUS barnehagene i Norge får delta. I 
2019 kom Tørkopp FUS barnehage helt opp på 
2. plass i hverdagsmagiprisen! Dette var gøy, og 
noe vi er veldig stolte av. I lys av dette fikk vi 
besøk av Hege Eikseth som er fagansvarlig i FUS 
barnehagene. Vi feiret med is, fellessamling ute 
og sang. Kjempe stas!
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15 og 16. august: Planleggingsdag BHG STENGT!
03. september: Foreldremøte 
Uke 38 Brannvernuke
26. september: Fotografering
Uke 40 Høstferie 
23. oktober: Barneaksjon Solsikka 
24. oktober: Barneaksjon Løvetann
15. november: Planleggingsdag BHG STENGT!
25. november: Frist for å registrere juleferie på Mykid          
02. desember: Pepperkakebaking Solsikka
03. desember: Pepperkakebaking Løvetann
10. desember: Julelunsj
13. desember: Lucia 
18. desember: Nissefest 

HØST 2019

_____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

EGNE NOTATER : 

02. januar: Planleggingsdag BHG STENGT!
06. februar: Samefolkets dag 
13. februar: Karneval 
Uke 8 Vinterferie
05. mars: Frist for å registrere påskeferie på Mykid 
02. april: Påskekaffe Solsikka 
03. april: Påskefrokost Løvetann 
08. april: Barnehagen stenger kl. 12:00
15. april: Frist for å registrere sommerferie på Mykid
30. april: FUS-dagen 
05. mai: Dugnad 
15. mai: Maileker 
22. mai: Planleggingsdag BHG STENGT!
04. juni: Overnatting maxiklubben 
10. juni: Sommerfest 

VÅR 2020

VIKTIGE DATOER
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____________________________________________
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____________________________________________
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