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Alle som jobber med barn må ha evnen til å se det enkelte barnet, imøtekomme deres behov, 
anerkjenne og bidra til barnas mestringsopplevelser. Alle barn som er hos oss skal være i et 
positivt og anerkjennende miljø - sammen med voksne som vet mye om nettopp dette. Vårt 
mål er at barn alltid skal bli møtt av ansatte som viser sensitivitet, entusiasme og glede.

Alle barn skal sikres et rikt leke- og læringsmiljø, som bidrar til trivsel, læring og progresjon. 
For å sikre høy kvalitet på relasjonen, må vi vite hva som egentlig skjer i møtet mellom ansatte 
og barnet. Vi skal sikre at vår atferd som ansatte er preget av handlinger som fremmer barnets 
trivsel, utvikling og læring.

I løpet av 2019 - 2021 vil 49 barnehager i FUS ha deltatt i en kompetanseutvikling med 
følgeforskning via Universitetet i Oslo. Forskningsprosjektet bygger på et forskningsbasert 
program Tuning in to Kids (TIK), som har som mål å styrke barnas emosjonelle og sosiale 
kompetanse, og CLASS er et observasjonsverktøy som har tilsvarende mål i forhold til emosjonell 
støtte, ved siden av å bedre læringsmiljøet i barnehagene. TIK lærer omsorgspersonene 
egenskaper for å gjenkjenne, forstå og håndtere sine egne og barnas følelser.

CLASS er basert på flere års forskning innen utviklingsteori. Den sikrer at de ansatte får kunnskap 
om styrker og utfordringer i personalgruppen, og at forbedring og kompetanseutvikling 
av ansatte bidrar til å fremme trygg omsorg, god organisering og ledelse, samt støtte til 
barns utforskning og læring. FUS har valgt CLASS som observasjonsverktøy fordi det er et 
godt dokumentert verktøy som fungerer både ved observasjon, og som støtte i personalets 
utviklingsarbeid. Det er tuftet på systematisk tilnærming for å heve relasjonskvaliteten. Vi 
fortsetter videre dette året med å heve kompetansen blant hele personalet i alle våre møtefora 
og i det daglige arbeidet. 

Vi er stolte av faget vårt. 

FUS BETYR FØRST. HOS OSS KOMMER BARNET FØRST - ALLTID!

Tove Sagstuen
Daglig leder

VELKOMMEN TIL ET NYTT SPENNENDE ÅR PÅ 
BOLLERØD FUS!
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STYRINGSDOKUMENTER 
BARNEHAGELOVEN OG RAMMEPLAN 
Barnehagen er en pedagogisk virksomhet som reguleres av barnehageloven og en nasjonal 
rammeplan – Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. 
Disse to dokumentene står sentralt for barnehagens arbeid. Rammeplanen er en offentlig 
vedtatt læreplan som gjelder for alle barnehager i Norge. Rammeplanen er en forskrift til 
barnehageloven som beskriver mer detaljert hva barnehagen skal inneholde og hvilket ansvar 
personalet har. 

FNS BARNEKONVENSJON 
Loven bygger på Barnekonvensjonen som er en internasjonal avtale som beskytter barns ret-
tigheter. FNs barnekonvensjon ble vedtatt av FNs generalforsamling 20. november 1989 og 
trådte i kraft 2. september 1990. Barnekonvensjonen er den av FN-konvensjonene som har 
bredest tilslutning, og utgjør derfor et helt sentralt felles utgangspunkt for arbeid med og for 
barn i verden. 
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ØVRIGE STYRINGSDOKUMENTER 
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. 

ETISKE RETNINGSLINJER 
Ansatte som jobber i en FUS barnehagene er pålagt til enhver tid å følge de etiske retnings-
linjene som ligger til grunn. Nyansatte får opplæring og gjennomgang av hva vår barnehage 
står for og drives etter. 

SERVICEERKLÆRING 
I alle FUS-barnehagene er det 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 og vi gjennomgår denne på foreldremø-
te med nye foreldre, og på den første samtalen før barnets start i barnehagen. 

FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN 
Barnehagen er som andre bedrifter pålagt og opptatt av å ha et godt helse, miljø og sik-
kerhetssystem. 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 både barn og ansatte. Vi har HMS-kurs, førstehjelpskurs og brannvernkurs. Vi jobber  
kontinuerlig med å oppdatere våre rutiner og vi har brannøvelser med barna. 

PERIODEPLANER
Vi lager periodeplaner for de ulike periodene og temaene vi arbeidet spesielt med. I tillegg vil 
det være tilbakeblikk og en pedagogisk rapport og evaluering av perioden i etterkant. Planene 
inneholder også en oversikt over merkedager som kommer. 
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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 skal også følge en veiledningsplan med en-til-en veiledning. Personalet har anledning til å  
delta på kurs arrangert av FUS, kommunen eller andre aktører. Førstehjelpskurs,  
livredningskurs og brannvernkurs gjennomføres hvert annet år og i tillegg gjennomfører vi 
medarbeidersamtaler og trivselssamtaler en gang i året.

EIERSTYRET
Siden Bollerød FUS barnehage eies og drives av 
Trygge Barnehager, har vi et styre som
holder øye med driften i samarbeid med
daglig leder.
Styreleder: Eli Sævareid
Daglig leder: Tove Sagstuen

SAMARBEIDSUTVALGET (SU)
Foreldre
Trollskogen: Elisabeth Løvåsen Hansen
Maurtua: Sofie Kitterød
HBS: Marianne Wik
Eventuelle nye representanter velges på foreldreråd 
Personal
Trollskogen: Elisabeth Hanssen Nilsen
Maurtua: Kristin Løkken
HBS: Elzbieta Gjesteby

Tove Sagstuen – daglig leder deltar som eiers representant
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VERDIGRUNNLAG OG MÅL - FUS 
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.  Det fremgår 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.
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VISJON 

VERDIER

«Sammen gir vi barndommen verdi:  
vennskap, lek og glede -og hverdagsmagi»
Visjonen er vår ledestjerne og staker ut en retning for hva vi ønsker at organisasjonen skal 
oppnå – nå og i fremtiden. Visjonen er det vi strekker oss etter hver dag i møte med barn, 
foreldre og kollegaer. 

Hvordan FUS skal etterleve visjonen: 
   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 identifiserer aktiviteter, lek eller oppgaver, som gir 
hvert barn mestringsfølelse og anerkjennelse. 

«Glødende, skapende og tilstedeværende» 
Verdiene er kulturbærerne i vår organisasjon. Verdiene forteller hva vi står for, hva vi tror 
på og hva som er viktig for oss. De er en kilde til motivasjon og inspirasjon i det daglige 
arbeidet i barnehagen på veien for å virkeliggjøre visjonen. Glødende, skapende og tilstede-
værende er verdier som skal synes i arbeidet vårt. 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 ønsker 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. 
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HOVEDMÅL FOR FUS BARNEHAGENE 
   FUS-barn har et positivt selvbilde. 
   FUS-barn er trygge og forskende, trives i lek og har vennekompetanse. 
   FUS-barn gleder seg til ‘’resten av livet’’, de vet de har påvirkningsmulighet og at  
innspillene deres teller. 

   FUS-barn har det gøy i barnehagen. 

FUS tiltak for å oppnå målene: 
   Personalet deltar i kompetanseutviklingen Barnet først. 
   Personalet deltar på veiledning. 
   Personalet følger retningslinjene til Smartmat.

BARNET FØRST 
Barnehageårene er en svært betydningsfull periode for barnas utvikling, både sosialt,  
emosjonelt, kognitivt, språklig og motorisk. Barnehagen har en avgjørende rolle i å tilrette legge 
for et omsorgs- og læringsmiljø av høy kvalitet. I FUS barnehagene har vi et felles slagord, 
«Barnet først». Det innebærer at alt vi gjør skal være for barnets beste. «Barnet først» er også 
navnet på vår kompetanseutvikling, der målet er å etablere et helthetlig system for å styrke de 
ansattes handlingskompetanse og kunnskap om hvordan støtte barna i sin utvikling og læring. 

HVA ER KJERNEN I Å SKAPE GOD KVALITET FOR BARNA 
Den viktigste faktoren for å fremme barns omsorgs- og læringsmiljø i barnehagen, er kvali-
teten på de ansattes samspill med barna. Vårt mål er at alle barn skal bli møtt av ansatte  
som viser sensitivitet, entusiasme og glede. Alle barn skal oppleve et miljø som er fritt for 
krenkelser og et rikt leke- og læringsmiljø som bidrar til trivsel og progresjon. For å sikre 
høy kvalitet på relasjonen må vi vite hva som egentlig skjer i møtet mellom den ansatte og 
barnet. Vi skal sikre at vår atferd som ansatte er preget av handlinger som fremmer og ikke  
hemmer barnets trivsel, utvikling og læring. Barnet først bygger på et forskningsbasert  
program, Tuning in to Kids (TIK), der målet er å styrke barnas emosjonelle og sosiale  
kompetanse, og CLASS observasjonsmetode som har tilsvarende mål i forhold til emosjonell 
støtte, ved siden av å bedre læringsmiljøet i barnehagene. 

Barnet først er en kompetanseutvikling for alle barnehagens ansatte, der treningen foregår 
over tid og blir understøttet, utviklet, og innarbeidet i det daglige arbeidet med barnehagens 
barn i samarbeid med gode kollegaer. 
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Hver barnehage har en egen ressursperson som får særskilt opplæring i å bruke CLASS som 
observasjonsmanual, samt ekstra opplæring i TIK. Hos oss er dette Elise, men flere i perso-
nalet skal bli sertifiserte etter hvert.  

Det er utviklet et eget støttemateriell, både for individuelt arbeid og arbeid på avdelingene. 

FORSKNING 
Kompetanseutviklingen Barnet først har blitt fulgt i et forskningsprosjekt via Universitetet i 
Oslo i barnehageåret 2019/ 2020. Nyere forskning viser at det er relasjonskompetansen til 
barnehagens ansatte som har betydning for barnas opplevelse av kvalitet. FUS tar barns sub-
jektive erfaring på alvor og har forsket på om kompetanseutviklingen til personalet bidrar til 
høyere kvalitet på den sosioemosjonelle støtten, læringsstøtten og avdelingens organisering. 

Det er 49 barnehager i FUS kjeden som har vært med i forskningen, og endelig forsknings-
rapport vil bli publisert i 2021. Samarbeidspartnere for kompetansehevingen og forsknings-
prosjektet er: Ansatte ved Psykologisk Institutt (PSI) ved Universitetet i Oslo (UiO), FUS AS 
ved tidligere fagansvarlig Hege Cecilie Eikseth, og Kompetansetjeneste for tidlig innsats ved  
Hanne Holme, Elin Olsen Kallevik 
og Marit Bergum Hansen.  
Prosjektleder for forsknings-
prosjektet er første amanuensis 
Sophie Havighurst ved PSI, UiO. 
Forskningsmedarbeider er Ida 
Tidemann, PhD-stipendiat ved 
PSI, UiO. Vi startet å jobbe med 
CLASS i august 2020 og har  
dette barnehageåret jobbet med  
“Sosioemosjonell støtte og  
veiledning”. 

Fra høsten 2021 skal vi jobbe med 
“Organisering og ledelse”. Vi  
gleder oss til å lære enda mer slik 
at vi kan holde trykket på kvalitet 
oppe! Arbeidet med CLASS er en 
naturlig videreutvikling for oss 
da vi hele tiden har fokus på rela-
sjoner og kvaliteten i vårt arbeid.

fig.1. CLASS dimensjonene fritt etter Pianta, La Paro et Hamre 2008
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BARNEHAGENS FORMÅL OG INNHOLD 
OMSORG
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 barnehagen. 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 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, 
til hørighet og trivsel i barnehagen. Barna skal møtes med åpenhet, varme og interesserte  
voksne som er lydhøre for barnas uttrykk. 

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, 
kunnskaper 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 forskjellige. 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 situa-
sjoner, temaer, fenomener, materialer og redskaper som bidrar til meningsfull samhandling. 
Barnas læringsprosesser skal stimuleres og anerkjennes gjennom nysgjerrighet, kreativitet 
og vitebegjær. Barna skal få mulighet til å undersøke, oppdage og forstå sammenhenger, 
utvide perspektiver og få ny innsikt». I vår barnehage er det viktig å ha et inkluderende felles-
skap 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. Personalet 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 
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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.

VENNSKAP OG FELLESSKAP 
Sosial kompetanse er noe vi jobber med hver dag, hele året. Sosial kompetanse er et  
sammensatt begrep av empati, samarbeid, selvhevdelse, selvkontroll, kunnskap, 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 vennskap 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 sam-
spill. I barnehagen skal alle barn kunne erfare å være betydningsfulle for fellesskapet, og å 
være i positivt 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 konflik-
ter. Vi voksne skal også jobbe aktivt med å følge opp diskriminering, utestengning, mobbing, 
krenkelser og uheldige samspillsmønstre. 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 språk stimulering 
gjennom aktiviteter som fremmer helhetlig språkutvikling og kommunikasjon. Vi skal verd-
sette 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 tenkning, 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.
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Barn lærer språk ved å bruke språk og ved å høre andre bruke språk. Når barn lærer seg 
samtaleferdigheter, skjer dette i en periode hvor de også er i en prosess med å tilegne seg 
språk, og utviklingen av samtaleferdigheter og språkutviklingen påvirkes av hverandre.  
Samtaleferdigheter er viktige kommunikasjonsferdigheter som alle trenger for å delta i  
samtaler som fungerer godt. Barna som skal lære seg disse ferdighetene er avhengig av støtte 
og veiledning av voksne. Det er viktig at voksne verdsetter barns språk der de er i sin utvik-
ling, og legger til rette for at barna kan få formidle sine fortellinger. 

Som voksen mottaker av barns fortellinger bør vi være oppmerksomme på egen rolle - og på 
hvordan en situasjon kan påvirke barnas mulighet til å formidle fortellingen sin. 
Barnehager hvor de voksne legger til rette for kognitive utviklende samtaler, kjennetegnes av 
bevisste voksne som har kunnskap om barns språkutvikling. Kognitive utviklende samtaler 
er en samtalebetegnelse for samtaler der barn får muligheten til å bruke språket til å tenke, 
organisere kunnskap, formulere egne erfaringer og kommunisere tanker om dette med andre.

BARNS RETT TIL 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 gjennom 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. 

MATGLEDE 
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 ut-
vikling av hjernen og resten av kroppen. Det bidrar til at barna får overskudd til aktivitet  
og konsentrasjon. 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 måltide-
ne, 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.
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SMARTMAT 
Barn i FUS barnehagene skal ha riktig næring til utvikling, lek og læring.
SmartMat skal sikre at maten barnet ditt får i barnehagen bidrar til at de utvikler seg og lærer 
på best mulig måte.

1.  VI SERVERER GRØNSAKER TIL MÅLTIDENE. 
Vi serverer grønnsaker så ofte vi kan – både oppskårne grønnsaker til brødmåltider, og  
varmmåltider med en stor andel grønnsaker.

2.  VI BRUKER REN FISK ELLER FISKEMAT MED HØYEST MULIG FISKEINNHOLD. 
Vi er nøye med å velge produkter med mest mulig fisk, dersom vi ikke serverer ren fisk.

3.  VI BRUKER RENT KJØTT ELLER KJØTTVARER MED HØYEST MULIG KJØTTINNHOLD. 
Vi er nøye med å velge produkter med høyest mulig kjøttprosent, dersom vi ikke serverer  
rent kjøtt.

4.  VI BRUKER MEST MULIG NÆRINGSRIKT KORN. 
Vi bruker næringsrike kornsorter med mest mulig fullkorn (gjerne «gamle» kornsorter 
som emmer, spelt og byggryn). Vi bruker også flere ulike typer belgfrukter (som for 
eksempel linser og bønner).

5.  VI BALANSERER INNTAKET AV ULIKE TYPER FETT. 
Det betyr at vi bruker plantefett som for eksempel olivenolje og kokosolje, samt  
meierifett fra smør og ulike melkeprodukter.

6.  VI BRUKER VANN SOM TØRSTEDRIKK. 
Vi drikker vann når vi er tørste, og koser oss heller med mindre mengder av annen drikke.

7.  VI BRUKER I STØRST MULIG GRAD NATURLIGE SØTNINGSSTOFFER. 
Det betyr at vi bruker naturlig søte ting som f.eks. frukt, bær og honning  
(Honning er ikke anbefalt til barn under ett år).

8.  VI HAR GOD BALANSE MELLOM VARMMÅLTIDER OG BRØDMÅLTIDER FOR Å SKAPE 
VARIASJON. 
Vi serverer alternativer til brødmåltidet så ofte vi kan, slik at barna får et mer variert 
kosthold og inntak av nok grønnsaker.
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EGENLEDELSE I LEK OG LÆRING 
Ved hjelp av egenledelsesverktøy som selvregulering, selvmonitorering, igangsetting,  
planlegging, organisering, arbeidshukommelse og fleksibilitet 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. Dette jobber vi med hver dag gjennom egenledelse i lek 
og læring. 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. 
Sosial kompetanse 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. Gjennom egenledelse i lek og læring legger vi til rette for sosiale ferdigheter.

Egenledelseshjulet viser hva barn lærer i lek:
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LIVSMESTRING OG HELSE 
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». Måltider og matlaging i 
barnehagen skal være med på å legge grunnlaget for et næringsrikt kosthold og sunn livsstil. 
Vi skal gi barna erfaringer 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.

MOBBING 
Definisjon: “Mobbing av barn i barnehagen er handlinger fra voksne og/eller andre barn som 
krenker barnets opplevelse av å høre til og være en betydningsfull person for fellesskapet.” 
(Lund m.fl., 2015) Barnehagene fikk ny mobbelov 1. januar 2021. Mobbing handler om å bli 
utestengt fra fellesskapet. Hos oss er vi tydelige på at mobbing er en uakseptabel handling. 
Vi setter fokus på at det er handlingen vi ikke aksepterer. 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. Viser ellers til egen handlingsplan hvor vi skriver om hva 
vi gjør for å forebygge mobbing og tiltak ved avdekking av mobbing. 
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MANGFOLD OG GJENSIDIG RESPEKT 
Vi skal gi barna varierte erfaringer med at det finnes mange måter å tenke, handle og leve på. 
Det står i rammeplanen at: «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 fremme barnas nysgjerrighet og undring over likheter 
og forskjeller. Vi skal vise respekt for hverandre og verdsette andre for den de er. Barna skal 
være inkluderende mennesker både som barn og etterhvert som voksne. Det er viktig å vise 
toleranse ovenfor andre mennesker som nødvendigvis ikke er lik som en selv. Om 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 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.

BÆREKRAFTIG UTVIKLING 
I barnehagen skal barna lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal få 
gode erfaringer med å vise omsorg og om hvordan vi kan bidra til å ta vare på mangfoldet i 
naturen og omgivelsene våre. De skal få kunnskap om hvordan dagens handlinger påvirker 
naturen og omgivelsene i fremtiden. Vi skal bidra til at barna får en tilhørighet til naturen vår. 
Rammeplanen sier: «Bærekraftig utvikling omfatter natur, økonomi og sosiale forhold og er en 
forutsetning for å ta vare på livet på jorden slik vi kjenner det. Barnehagen har derfor en viktig 
oppgave i å fremme verdier, holdninger og praksis for et mer bærekraftig samfunn.

FORELDRESAMTALER PÅ BOLLERØD FUS
August Oppstartsamtaler etter 4 uker for alle nye barn.
Oktober Foreldresamtaler på alle avdelingene. Pedagogisk leder inviterer og avtaler.
April Foreldresamtaler på alle avdelingene. Pedagogisk leder inviterer og avtaler. 
Mai  Foreldresamtaler for alle skolestartere. 

Vi møtes mer enn gjerne til samtaler utenfor disse tidspunktene også.
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KUNST, KULTUR OG KREATIVITET - 
«SKAPERGLEDE, ENGASJEMENT OG UTFORSKERTRANG»
I barnehagen skal alle barn få erfare å være betydningsfulle for fellesskapet og å være i positivt 
samspill med barn og voksne. Hos oss på Bollerød FUS barnehage skal vi alltid aktivt legge 
til rette for utvikling av vennskap og sosialt fellesskap. Vi vet at felles opplevelser er med 
å legge grunnlag for gruppetilhørighet barna imellom. På samme tid vet vi at slike positive 
delte stunder, gir grobunn til det gode i relasjonene. Det handler om å skape oppmerksomhet 
omkring noe å være sammen om – utenfor relasjonen. Det å oppdage barns interesser og følge 
barns spor som utgangspunkt for å gjøre barn oppmerksomme på hverandre, slik at dette 
igjen kan være med å danne grobunn for videre kreativitet og mangfold på tvers av relasjoner, 
barnegrupper og avdelinger.

Hvert år tar vi for oss et nytt satsningsområde. Et tema vi ønsker å studere nærmere i felleskap. 
I år ønsker vi å fordype oss i et av Rammeplanens mer estetiske fagområde: Kunst, kultur og 
kreativitet. 

I Rammeplanen kan vi lese at barnehagen skal legge til rette for samhørighet og kreativitet 
ved å bidra til at barn står sammen om å oppleve og skape kunstneriske og kulturelle uttrykk.  

Fagområdet kunst, kultur og kreativitet er et bredt tema og omhandler ulike uttrykksformer 
innenfor billedkunst, kunsthåndverk, musikk, dans, drama, språk, litteratur, film, arkitektur 
og design. I arbeidet med disse områdene skal barna introduseres for ulike kunstneriske og 
kulturelle uttrykk som gjenspeiler et mangfoldig samfunn gjennom ulike tidsepoker. Vårt mål 
er å organisere det estetiske arbeidet på en måte som inspirerer til utforskertrang og videre 
fordypning som gir barna tydelig progresjon og videreutvikling. 

Vi ønsker å sette fokus på det fysiske miljøet, leken og materialene som finnes der. Hvilke 
muligheter gir vi barna til å kunne uttrykke seg estetisk innenfor de gitte rammene som 
legges? Vi ønsker å drysse et mangfold av muligheter for sansing, fantasi og opplevelser, 
eksperimentering, skapende arbeid, tenking og kommunikasjon – på en måte som gir barna 
trang til å utforske temaene ytterligere. For å lykkes med dette må vi være vare for barnas 
spor i rommet: 

SATSNINGSOMRÅDE 2021-2022
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Hva er barn nysgjerrige på? Hva interesser de seg for? Hva undrer de seg over?
Som alltid er voksenrollen viktig. Det å være nær barna, på deres premisser, gjerne i mindre 
grupper hvor vi tilrettelegger, veileder, er oppmerksomme lyttere og genuint interesserte 
inspiratorer. Vi må også sørge for at vi har et tilstrekkelig utvalg av materiale tilgjengelig. 
Opplevelser og aktiviteter – både de barnestyrte og de mer voksenstyrte – må gis tilstrekkelig 
tid og rom innenfor de ulike prosessene. Satsningsområdet vies fokus både ute og inne. 
Barnehagens uteområde og nærområdet som by og skog, vil stimulere til kreativitet og 
forming. Både med materiale som finnes ute i naturen, og ved å ta materialer med ut. 

Tidlig og god språkstimulering er viktig. Både den nonverbale og den verbale kommunikasjonen 
er avgjørende for å utvikle et godt muntlig språk. Hos oss er vi beriket med barn med to- eller 
flerspråklig bakgrunn. Dette ønsker vi å løfte frem for hverandre gjennom å leke med lyd, rim, 
rytme og sang. Språk, tekst og kommunikasjon vil derfor gå hånd i hånd med kunst, kultur og 
kreativitet – i arbeidet med satsningsområdet «Skaperglede, engasjement og utforskertrang». 
Med dette som utgangspunkt, belyst i overstående, ser vi frem til å jobbe systematisk for å 
fremme barns ulike kulturelle uttrykk, vise respekt for deres ytringsformer og fremme lysten 
til videre utforsking av de estetiske områdene. 

Fantasien har ingen grenser:

«ALT STORT SOM SKJEDDE I  

VERDEN, SKJEDDE FØRST I ET 

ELLER ANNET MENNESKE  

SIN FANTASI» 

- ASTRID LINDGREN
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Reggio Emilia er en by i den nordlige delen av Italia. Reggio Emilia har også blitt et begrep som 
står for den pedagogiske filosofien, som har blitt utviklet de siste 50 årene i de kommunale 
barnehagene i denne byen. Den pedagogiske filosofien fra denne lille byen har vakt stor 
interesse og engasjement i mange deler av verden og har i dag en sterk forankring i Skandinavia.
Reggio Emilia-filosofien står for en pedagogisk arbeidsmåte som har sin forankring i en dyp 
humanistisk livsholdning, som bygger på en sterk tro om menneskets muligheter, en dyp 
respekt for barnet og en overbevisning om at alle barn fødes rike og intelligente, med en sterk 
iboende kraft til å utforske verden. Pedagogikken fornyes og utvikles i takt med barnas behov 
og i takt med samfunnsendringer. Reggio Emilia er ikke et fastlagt pedagogisk opplegg som 
man kan overta, men man kan la seg inspirere av tankene og filosofien, for så å utvikle sin 
egen pedagogiske plattform. 

«Det man hører glemmer man, det man ser husker man, det man gjør forstår man.» 
(Loris Malaguzzi)
Vårt utgangspunkt er en stor interesse for å forstå og lære å kjenne barna. Gjennom pedagogisk 
dokumentasjon ønsker vi å synliggjøre det enkelte barns kompetanse, men også den 
kompetansen en gruppe barn kan skape sammen. Gjennom å se på barnet som kompetent og 
rikt ønsker vi at barna får utforske og oppdage verden, skape sin egen kunnskap og identitet 
sammen med andre barn og voksne.

Vi ønsker at det fysiske miljøet skal fremme det pedagogiske arbeidet. Vi ser på det fysiske 
miljøet på Bollerød FUS som en viktig ressurs og vi omtaler det som ”rommet som den tredje 
pedagog”. Vi ønsker å skape rom som bidrar til kreativitet, lek og læring. Det fysiske miljøet 
skal være tilrettelagt for kreative møter mellom barn og voksne. Det fysiske miljøets viktigste 
oppgave er å oppmuntre barnet til selvstendig utforskning. Et miljø tilpasset barns behov er 
under stadig forandring og krever fleksible løsninger.

Vi er opptatt av at det skal foregå pedagogiske prosesser hele dagen og at rommene og 
materiale er tilgjengelig for barna så lenge barnehagen er åpen. En tydelig og gjennomtenkt 
organisasjon er et verktøy for at barn og voksnes læring stadig er i utvikling. Vi har valgt å 
organisere oss slik at det bidrar til et miljø som fremmer konsentrasjon, arbeidsro og meningsfull 
fordypning for barn og voksne i mindre og større grupper. Gjennom vår organisering av dagen 
har vi lagt opp til en rytme der prosjekter, frie aktiviteter, rutiner, spontane oppdagelser, møter 
og refleksjon utgjør en meningsfull sammenheng.

”Hvis et barn skal kunne velge, må det kjenne mulighetene ”

REGGIO EMILIA-FILOSOFIEN
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NÅR BARNET 
DITT SIER DET BARE 
HAR LEKT I DAG, SÅ 
HAR DET I UTGANGS-

PUNKTET:

Tatt  
initiativ

Sam-
arbeidet

Opplevd 
livsglede 
og humor

Brukt 
 fantasien

Kjent på 
mestrings- 

følelse

Vært 
 kreativ

Bygget 
selvfølelse 
og selvtillit

Tatt 
ansvar

Øvet 
tålmodig-

heten

Brukt 
sansene 

Lært  
om egen 
identitet  
og egne  
grenser

Vært en  
del av felles-

skapet og 
 opplevd 
samhold

Utviklet seg 
intellektuelt og 

emosjonelt

Øvd opp 
konsentrasjons-

evnen

Øvet opp  
kommunika- 
 sjonsevnen

Fått  
stimulert sin 
nysgjerrig het 
og undring

Bearbeidet 
efaringer og 
opplevelser

Øvet  
på  konflikt  - 

løsning og for-
handling

Fått være  
barn

Lyttet til 
andre

Lært regler 
og normer

Opplevd 
forskjellige 
leketyper

Øvet opp 
sin evne til 

empati

Øvet på 
turtaking

Øvet  
på å dele, 
gi og ta

Opplevd  
samspill mellom 

barn-barn og 
barn-voksen

Blitt 
 utfordret

Opplevd 
vennskap

Fått  
utfolde  

seg

Opplevd 
latter og 

glede
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PLANLEGGING, DOKUMENTASJON OG VURDERING 

PLANLEGGING
I følge rammeplanen: “Planlegging gir personalet grunnlag for å tenke og handle langsiktig og 
systematisk i det pedagogiske arbeidet. Planleggingen skal bidra til kontinuitet og progresjon 
for enkeltbarn og barnegruppen”. Planlegging foregår i samarbeid med hverandre både i leder-
gruppen og på avdeling. Barnas perspektiv og initiativ skal alltid ha en plass når vi planlegger. 
I tillegg er det viktig å ha rom for det spontane også når vi har en plan. På personalmøter og 
planleggingsdager får personalet felles faglig kompetanse som vi tar med oss inn i planleggingen. 

HANDLING 
I alle aktiviteter vi gjør skal barna oppleve varme og tilstedeværende ansatte som vil dem 
vel. Vi går foran som gode rollemodeller og er bevisst våre holdninger. Vi velger å tolke barns 
initiativ positivt og vi ser at barn har gode intensjoner. Det er ikke alltid de mestrer å få dette 
frem, men ved hjelp av trygge omsorgspersoner og veiledning i situasjonen vil de utvikle og 
stadig lære mer om hvordan samspillet mellom mennesker fungerer. Vi arbeider etter egen 
progresjonsplan der vi følger fagområdene fra Rammeplanen i forhold til alder.

OBSERVASJON 
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 observasjonsverktøy vi bruker i dokumentasjonsarbeidet vårt er «Tras» og 
«Alle med». Disse skjemaene brukes når dette synes nødvendig. Vi bruker observasjon som  
metode daglig for å kartlegge barnas behov. I tillegg kommer vår kompetansesatsing Barnet 
ført med observasjonsverktøyet CLASS, se ovenfor.  
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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 kompetente barnet og for å: 
   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 dokumentasjons-
teknikker 

REFLEKSJON OG VURDERING 
Barnehagen skal reflektere over og 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, jus-
tere planene, sette inn nye tiltak osv. Arbeidet med satsningsområdet blir hele tiden vurdert 
på avdelings- og personalmøter. Årsplanen evalueres på barnehagens plan leggingsdager. Det 
gjennomføres også en brukerundersøkelse fra Utdanningsdirektoratet i løpet av barnehage-
året, hvor foreldrene får komme med synspunkter om barnehagens innhold og arbeid. Denne 
evalueres også i ettertid av personalet.
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TRYGGE BARNEHAGER 
Barnehagen eies av Trygge barnehager AS. Bollerød FUS barnehage samarbeider med eier via 
styret, FUS-administrasjonen på Skøyen og Trygge barnehager Økonomi. 

FORELDRE 
I følge Rammeplanen skal barnehagen i samarbeid og forståelse med hjemmet: «Ivareta  
barnas 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 foresatte. Barnehagen skal ivareta foreldrenes rett til medvirkning og arbeide i nært 
samarbeid og forståelse med foreldrene, jf. barnehageloven § 1 og 4.» Foreldre og barne-
hagens personale har et felles ansvar for barns trivsel og utvikling i barnehagen. Det dagli-
ge 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 foresatte har mulighet til å uttrykke seg. Vi arrangerer også 
foreldremøter 1-2 ganger i året.

FORELDRERÅD 
Alle foreldrene i barnehagen er med å utgjøre 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. 

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  
virksomhet, og for forholdet til foreldrene. SU skal fastsette barnehagens årsplan.» SU består 
av tre representanter fra de ansatte, tre 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 gitte rammer. SU skal være et samarbeidsorgan mellom 
foresatte, eier og personalet og her har foreldrene mulighet for å ha kontakt med barnehagen 
på en aktiv måte. Årsplanen blir forelagt SU som kan komme med tilbakemeldinger til barne-
hagen før årsplanen blir fastsatt. 

SAMARBEIDSPARTNERE 
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BARNEHAGEADMINISTRASJONEN 
Barnehageadministrasjonen i Halden kommune har opptak til vår barnehage via kommunens 
samordnede opptak. I tillegg deltar daglig leder på fagarenaer. Dette er møter hvor alle daglige 
ledere i Halden kommune møtes sammen med barnehageadministrasjonen. 

GRUNNSKOLEN 
Barnehagen samarbeider med de ulike grunnskolene i Halden, og legger til rette for barns 
overgang fra barnehage til førsteklasse og skolefritidsordning. 

UTDANNINGSINSTITUSJONER 
Barnehagen samarbeider med Høgskolen i Østfold og har studenter på barnehagelærerstudie 
og elever som går barne- og ungdomsarbeiderlinjen fra Halden 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. 
Foreldrene 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. Barnehagen har opplysningsplikt overfor barnevernet når det er grunn til å tro 
at det foreligger former for alvorlig omsorgssvikt. 

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

FAMILIETJENESTEN
I familier som samarbeider med familietjenesten i Halden, blir vi i mange tilfeller en naturlig 
del av samarbeidet rundt barnet. Vi har gjerne samarbeidsmøter for å finne gode løsninger for 
barna i fellesskap med både foreldre og familietjenesten. 
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OPPSTART I BARNEHAGEN
Når barnet begynner i barnehage oppstår første møte med utdanningsforløpet. Fra å være 
hjemme, omkranset av nære kjente ansikter, åpnes nå en verden bestående av nye omsorgs- 
og tilknytningspersoner og jevnaldrende små venner. Nå starter selve tilegnelsen av livet 
utenfor familien. 

Sammen med barnets foreldre og foresatte ønsker vi å tilrettelegge for at barnet får en trygg 
og god start hos oss. I forkant av barnehagestart vil nye barn og foreldre motta et informa-
sjonsbrev, samt en innbydelse til et besøk, hvor vi informerer litt om barnehagen, rutiner, 
visjon og verdier i vår barnehage. Hver familie får tildelt en fast voksen som tar imot dem i 
tilknytningsperioden. Tilknytningspersonen vil følge barn og familie tett opp de første dage-
ne i barnehagen. Noen barn viser tidlig tillitt til den nye barnehagetilværelsen og til oss som  
jobber her, andre trenger lengre tid. 

Vi ønsker å skape en kultur der personalet er sensitive ovenfor barnets behov og reaksjoner. 
Vi ønsker at barnet skal få tid til å bli kjent med sin tilknytningsperson, det øvrige personalet 
og ikke minst barnehagens rom, leker, rutiner og den livsverden som finnes her hos oss. 
I en oppstartsperiode på høsten er det ofte flere barn som begynner samtidig, i tillegg til at 
avdelingens «gamle» barn også kommer tilbake fra endt sommerferie. Personalets rolle blir å 
sikre kontakt med alle barna på en best mulig måte. Vi bestreber oss etter å se hvert enkelt-
barn, men også barnegruppen i sin helhet. Det stilles derfor krav til hvordan vi organiserer 
avdelingene slik at alle barn blir møtt på en tilfredsstillende måte.

Vi ønsker at barnet skaper gode relasjoner til hele avdelingspersonalet. Det vil derfor alltid 
være andre voksne og barn tilstede sammen under innkjøringsperioden. Når barnet selv viser 
interesse og åpner opp for kontakt, vil vi tilnærme oss i barnets tempo. Erfaringsmessig ser 
vi at dette er en svært heldig måte og jobbe på, da tilknytningspersonen ikke alltid vil være 
tilstede når barnet leveres eller hentes etter endt oppstartsperiode.

OVERGANGER INNAD I BARNEHAGEN 
«Overganger skjer også innad i barnehagen. Personalet skal sørge for at barn og foreldre får 
tid og rom til å bli kjent med barna og personalet når de bytter barnegruppe»
(Rammeplanen, 2017, s33)

Overgang fra liten til stor avdeling er en spennende endring for både barna og foreldrene. 
Under oppstart og i tilknytningsperioden på ny avdeling, får barna på nytt et behov for tid til 

OPPSTART OG OVERGANGER INNAD I BARNEHAGEN
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å bli kjent, rom for å skape trygghet og til å utforske den nye hverdagen på egne premisser. 
I dette ligger det et stort ansvar hos personalet. Vi starter tidlig med denne planleggingen og 
tilvenningen og har faste dager der barna som skal over til nye avdeling kommer over og knyt-
ter etter hvert tette relasjoner til de voksne de skal være sammen med i det nye året. 

VENNSKAP, KJENNSKAP OG DEN YRENDE  
LEKEN PÅ TVERS AV AVDELINGER
Bollerød FUS barnehage er ingen stor barnehage, og vi liker å presentere oss selv som en bar-
nehage hvor alle kjenner alle. Vi jobber kontinuerlig med å opparbeide gode relasjoner, også 
på tvers av avdelinger. I vår barnehage ønsker vi at alle skal se hverandre, ha tiltro til hver-
andre og ha et genuint ønske om å bli kjent med hverandre. I løpet av et barnehageår møtes 
vi ofte på tvers av avdelinger til lek og utfoldelse. 

Hver morgen står alle avdelingsdørene åpne mot fellesrommet vårt, slik at barn kan samles til 
lek på tvers av avdelinger. Kjøkkenet ligger også i hjerte av barnehagen – dette er et naturlig 
samlingspunkt om morgenen, når havregrøten tilberedes og traller skal dekkes til frokost. I 
løpet av en uke har vi flere samlingspunkt på tvers av avdelinger og aldersgrupper. Dette kan 
være turer, utelek og andre gruppeaktiviteter. Hver uke samles vi også til fellessamling hvor vi 
synger, dramatiserer og snakker om et felles tema. 

Tidlig i vårhalvåret inviteres barn til frokostbesøk etterfulgt av lek, på den avdelingen barnet 
skal over til påfølgende barnehageår. Vi mener at dette er faktorer som er med på å skape 
lettere overgangen mellom avdelinger ettersom barna vokser til. På denne måten får barna 
kjennskap til og innblikk i den nye avdelingens rutiner og barna som går der. 

Vårt mål er at overgangen skal kjennes akkurat passe trygg, spennende og utfordrende som 
mulig. Omkranset av gode venner ønsker vi å skape barn som er trygge, utforskende, som 
trives i lek og som er nysgjerrige i møte med resten av livet. Den tiden barna går hos oss i 
Bollerød FUS barnehage, skal de kjenne at de har påvirkningsmulighet og at innspillene deres 
teller. Vi sikrer at alle barn får med seg gode venner - og at de har et begynnende godt tillits-
forhold til de voksne i overgangen til den nye avdelingen. Vi verner om de gode overgangene 
og skaper trygghet i relasjoner over tid. 
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Nå er ventetiden over og disse kan kalle seg skolestartere på Bollerød FUS: Sannah, Saga, 
Hampus, Håkon, Asili, Amelia, Mikkel, Joel, Sofie, Frida, Birk, Tomine, Alma, Kornelia 
og William. Nå skal vi ha det så gøy! Det er Malin og Linda som har hovedansvaret for 
skolestarterklubben. Den første skolestarterklubben vil være i august/september og da 
vil barna få utdelt oppgavebøkene «Trampoline», som er et pedagogisk hefte for nettopp 
skolestartere i barnehagen. Dette er alltid veldig stas! Den er barnas til odel og eie og sammen 
skal vi jobbe oss gjennom den utover barnehageåret. 

Målet med skolestarterklubben er ikke å pugge tall og bokstaver, men er derimot å fokusere 
på å forberede barna mest mulig på den nye hverdagen som venter. En hverdag hvor de 
igjen blir de yngste i sitt miljø, i en mye større barnegruppe med færre voksne rundt – vi 
fokuserer dermed på sosial kompetanse og selvstendighet. Trampoline-boka er et lekent og 
pedagogisk opplegg skreddersydd for skolestarterne og gjennom den skal barna bli kjent med 
tall og bokstaver på en morsom måte. Det består av 11 temaer og vi kommer til å jobbe med 
oppgaver i boka og andre praktiske oppgaver parallelt. Vi skal blant annet bli kjent med tall, 
bokstaver, rim, stavelser, måling og sortering. Vi skal ta fatt på oppgavene på en lystbetont 
måte og tilrettelegge bruken av boka etter barnegruppa. 

Skolestarterne får være med på mye ekstra gøy det siste året de har i barnehagen. Vi 
drar på turer, de hjelper til med planleggingen av Bollerød-løpet og de bistår under andre 
arrangementer i barnehagen sammen med de voksne. I januar/februar skal alle skolestarterne 
lage sin helt egen CV som tas med til innskrivning på skolen. Dette er ett ledd i kommunens 
retningslinjer for overgang fra barnehage til skole. På foreldresamtalen våren 2022 skal 

SKOLESTARTERKLUBBEN 2021-2022
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foreldre og pedagogisk leder i samarbeid fylle ut et skjema som barnehagen sender skolen 
før skolestart. Utover våren drar vi også på besøk til skolene som barna skal begynne på. Da 
har vi med matpakke og tilbringer dagen der. Vi blir kjent med inne -og uteområder og møter 
noen av de voksne som jobber der. På slutten av året har skolestarterne en avslutningstur, og 
på sommerfesten i juni er det en egen avslutningsseremoni for skolestarterne med foreldre, 
hvor barna blir overrekt en ekstra oppmerksomhet. 

Om overgang fra barnehagen til skolen, i Rammeplanen:
«Barnehagen skal i samarbeid med foreldre og skolen legge til rette for at barna kan få en 
trygg og god overgang fra barnehage til skole og eventuelt skolefritidsordning. Barnehagen 
og skolen bør utveksle kunnskap og informasjon som utgangspunkt for samarbeid om tilbudet 
til de eldste barna i barnehagen, deres overgang til og oppstart i skolen. Barnehagen må ha 
samtykke fra foreldrene for å dele opplysninger om enkeltbarn med skolen. 

De eldste barna skal få mulighet til å glede seg til å begynne på skolen og oppleve at det 
er en sammenheng mellom barnehagen og skolen. Barnehagen skal legge til rette for at 
de eldste barna har med seg erfaringer, kunnskaper og ferdigheter som kan gi dem et godt 
grunnlag og motivasjon for å begynne på skolen. Barnehagen skal bidra til at barna kan 
avslutte barnehagetiden på en god måte og møte skolen med nysgjerrighet og tro på egne 
evner. Barna skal få bli kjent med hva som skjer i skolen og skolefritidsordningen.» 

Vi gleder oss til å ta fatt på barnehagens siste år sammen med dere. Vi skal ha det veldig gøy!
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HVA NÅR FOR HVEM

AUGUST

Planleggingsdager  26. & 27. august Personalet – BHG STENGT

SEPTEMBER

Foreldremøte 28. 29. 30. september Foreldre og personal

Blålysuker 20. – 24. september Barn og personal

Fotografering i barnehagen 29. september Barn og personal

OKTOBER

FN-dagen 24. oktober Barn og personal

Bollerød bursdag 30 år 29. oktober Barn og personal

NOVEMBER

Planleggingsdag 19. november Personalet – BHG STENGT

DESEMBER

Barnas julebord 9. desember Barn og personal

Luciafeiring 13. desember Foreldre, barn og personal

Nissefest 17. desember Barn, personal og nissen

FEBRUAR

Samefolkets dag 4. februar Barn og personal

Karneval & fastelavn 25. februar Barn og personal

MARS

Barnehagedagen mars Barn og personal

Vaffeldagen 25. mars Foreldre, barn og personal

APRIL

Påskelunsj 7. april Foreldre, barn og personal

FUS-dagen med Bollerødløpet 22. april Barn og personal

MAI 

17. mai markering 16. mai Foreldre, barn og personal

Planleggingsdag 25. & 27. mai Personalet – BHG STENGT

JUNI

Sommerfest med jubileumsfeiring 15. juni Foreldre, barn og personal

ÅRSHJUL BOLLERØD FUS 2021/2022
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40 BollerødBarnehagenavn

Kontaktinformasjon

Bollerød FUS Barnehage AS
Grimsrødhøgda 115

1791 Tistedal

E-post: dl.bollerod@bhg.no
Telefon kontor: 91654663

Telefon: Maurtua: 91654665
Telefon Trollskogen: 91654664

Telefon Hakkebakkeskogen: 91654666


