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HEI ALLE SAMMEN OG VELKOMMEN 
TIL ET NYTT BARNEHAGEÅR I 
HOVSVEIEN FUS BARNEHAGE

Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehageår  
i Hovsveien FUS barnehage

VI gleder oss veldig til det nye året og ser med forventning frem til hverdags-
magien vi skal skape sammen med barna deres.

I disse dager preger ikke pandemien oss slik den har gjort de siste to årene. Det er 
vi glade for og det gir oss enda større ro.

I Hovsveien FUS barnehage er vi opptatt av kontinuerlig utvikling. Vi ønsker å lære 
hele tiden. Hos oss mener vi at det er viktig å være i bevegelse slik at det ikke 
oppstår stillstand i utviklingen vår og i arbeidet med barna. Det gir oss perspektiv 
og minner oss på hvor viktig oppdraget i barnehagen er.  
 
Selv om pandemien i mindre grad preget det daglige livet vårt nå, vil jeg allikevel 
passe på å si til alle dere som leser denne årsplanen, at dere fortjener en klapp på 
skuldra og en takk for innsatsen. Enten det har vært som forelder i barnehagen her, 
som arbeidstaker eller som forelder i foreldrepermisjon. Den innsatsen dere har 
gjort har vært uvurderlig. 

2021 ga oss nok en meget høy score på 4,9 på UDIRs foreldreundersøkelse. Det 
fortsetter å gjøre meg stolt på vegne av de som møter barna deres hver eneste 
dag. Jeg ser hver eneste dag det arbeidet den enkelte legger ned for å sørge for at 
det enkelte barn skal ha en best mulig barnehagehverdag.  

2022 og 2023 skal vi bruke på å se fremover, holde fokus, fortsette faglig utvikling 
og hver dag gjøre vårt ytterste for at hvert enkelt barn i Hovsveien FUS skal få den 
best mulige starten på livet sitt.

Formålet med denne årsplanen er at dere foreldre skal få et innblikk i hvordan 
vi tenker å jobbe i barnehagen. Den skal si noe om hva vi anser som kvalitet og 
hvordan vi skal jobbe for å oppnå denne kvaliteten. 

Årsplanen er også et viktig arbeidsverktøy for oss ansatte i barnehagen og 
er basert på lover, regler og styrende dokumenter for barnehagen og kjeden. 
Hos oss er det barna som er i sentrum. Vi fortsetter å jobbe med mest mulig 
direkte samspill med barna og vi har et kontinuerlig fokus på lekens betydning 
for barnets utvikling. I Hovsveien FUS barnehage legger vi stor vekt på et godt 
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personalsamarbeid. Det betyr at vi jobber aktivt med å ha et godt faglig miljø 
hvor vi tar opp temaer, veileder hverandre og søker råd i den kompetansen 
som befinner seg i personalet. Det er viktig for oss å ha et godt samarbeid med 
foreldrene i barnehagen. På den måten ivaretar vi hvert enkelt barn på best mulig 
måte. 

Hos oss i Hovsveien FUS barnehage er det barns medvirkning, lek og egenledelse 
som er grunnmuren i vårt pedagogiske arbeid. Dette skal være en etisk praksis 
som ligger i bunn for våre handlinger. Sosial kompetanse er også sterkt vektlagt i 
den voksnes samhandling med barna og i barnas samhandling med hverandre. For 
meg som daglig leder er det veldig gøy å se enkeltbarnets utvikling. Det er et bevis 
på den gode jobben som gjøres i barnehagen vår.  Vi jobber systematisk i forhold 
til pedagogikk, dokumentasjon, kvalitetsbegrepet og det å bruke TQM som et 
verktøy for å skape mest mulig verdi i det direkte samspillet med barna. 

Vi ser frem til et nytt og spennende år sammen med dere og håper dere foreldre 
tar dere tid til å utfordre oss, være engasjerte og samarbeide med oss om å bli den 
beste utgaven av oss selv.

Hilsen  Jan Magnus

«SAMMEN GIR VI  

BARNDOMMEN VERDI, LEK OG 

GLEDE, HVERDAGSMAGI OG 

VENNEGARANTI»
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Hovsveien FUS Barnehage er en privat barnehage som åpnet 11. Januar 2010.  
Barnehagen har ca 70 plasser fordelt på 2 baser. 

Barnehagen er en FUS-barnehage som eies av Trygge barnehager AS. Trygge 
Barnehager er Norges største og ledende etablerer og drifter av barnehager. Siden 
starten i 1987 har de etablert nærmere 350 barnehager i 140 kommuner i alle  
landets fylker. 

Årsplanen for Hovsveien FUS Barnehage bygger på FN`s barnekonvensjon, Lov om 
barnehager, Rammeplan for barnehager, vedtektene, FUS’ etiske retningslinjer og 
FUS’ serviceerklæring. Årsplanen er en grovplan som beskriver våre satsnings- 
områder, vårt pedagogiske arbeid og hvordan vi skal bruke FUS-kjedens  
dokumenter i vårt arbeid i barnehagen.

VÅRE VERDIORD
Skapende
Vi er skapende når vi gløder, 
når vi gir oss hen sammen med 
barna og når vi ser hva barna 
er opptatte av. 

Glødende
Vi er glødende når vi engasjerer 
oss, når vi skaper og når vi er 
tilstedeværende i lek og aktivitet 
med barna. 

Tilstedeværende
Vi er tilstedeværende når vi ser 
hvert enkelt barn, dets kvaliteter 
og personlighet og når vi bruker 
tid på å prøve å forstå. 

Dette er FUS-kjedens verdier som skal 
ligge til grunne for alt det vi voksne 
tar for oss sammen med barna deres. 

  Glødende

  Skapende  

  Tilstedeværende

OM OSS
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Dette er FUS-kjedens felles visjon. Vi skal være til-
retteleggere for lek barna i mellom, og mellom oss 
voksne og barna. Vi skal sette av tid til leken og 
oppmuntre barna til gi seg hen i leken, la seg rive 
med og ha det gøy. Vi skal gripe hverdagens små  
magiske øyeblikk og lære oss selv og barna å sette 
pris på disse. Vi skal jobbe for at alle barna skal 
ha MINST en venn i barnehagen, Vi skal jobbe for 
inkludering, respekt og mangfold. 

«SAMMEN GIR VI  

BARNDOMMEN VERDI, LEK OG 

GLEDE, HVERDAGSMAGI OG 

VENNEGARANTI»

VÅR VISJON
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VÅRE FOKUSOMRÅDER 
  Barns medvirkning
  Egenledelse
  Leken

BARNS MEDVIRKNING: 
For oss i Hovsveien FUS barnehage er barns medvirkning grunnpilaren i alt vårt 
pedagogiske arbeid. For oss betyr det at vi skal møte barna med Anerkjennelse. Å 
møte barna med anerkjennelse betyr for oss i praksis at vi voksne bekrefter deres 
meninger, tanker, følelser og ønsker i det daglige samspillet med barna. Ved å jobbe 
på en slik måte vil vi kunne bidra til at barna opplever å bli tatt på alvor, å være av 
betydning og dermed utvikle en god selvfølelse, noe som igjen kan påvirke deres 
måte å bidra ut mot samfunnet etter barnehagen.  

For å kunne jobbe anerkjennende i forhold til barna, må vi være tilstede, fysisk og 
psykisk, til en hver tid og lytte til dem. Derfor er kommunikasjon en  viktig del av 
begrepet barns medvirkning for oss. Lytting er en stor del av kommunikasjonen. 
Det er viktig for oss å snakke MED barna og ikke TIL. Det er viktig å la barna snakke 
med oss og være trygge på at de kan komme til oss uansett hva det skulle være. 

Å lytte til et barn uten verbalt språk vil i stor grad bety at vi må tolke signaler og 
uttrykk i form av kroppsspråk. Vi ønsker derfor for å jobbe for tilstedeværende 
voksne som kjenner barna godt, og som er aktive og observerende i samspill med 
barna. Vi jobber aktivt med å sette ord på følelser og ønsker i barnas møte med oss 
ansatte og barna i mellom.

Vi vektlegger også at barna skal snakke med hverandre og å sette ord på følelsene sine.   
I begrepet barns medvirkning  ligger også at vi voksne må være aktiv tilstede, og 
observere barna og veilede de i ulike situasjoner. 

Vi skal inkludere og gi barna rom for å påvirke sin egen hverdag innenfor de  
rammer vi voksne setter, og som vi mener er til barnets beste. For oss er det viktig 
at disse rammene bygger på barnas behov, interesser og egenskaper, samt at de 
skal gi barna trygghet. Vi ønsker å gi barna innflytelse i hverdagen ut i fra barnas 
individuelle forutsetninger, og på de områder som de kan mestre. 

Som et ledd i barns medvirkning er det viktig for oss å la barna utvikle seg til å 
bli forskjellige individer. Vi ønsker ikke en kultur der vi presser barn, eller voksne 
for den saksskyld, inn i en ramme de ikke passer til. Vi skal lære barna respekt for 
ulikheter. 
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Stikkord i de ansattes arbeid med barns medvirkning:

  Anerkjennende og inkluderende kommunikasjon
  Aktiv tilstedeværelse
  Individ fokus

EGENLEDELSE I LEK OG LÆRING
Egenledelse  brukes som  en samlebetegnelse på overordnede funksjoner i  hjernen 
som setter i gang, styrer og regulerer atferden vår. I praksis betyr dette for oss at vi må 
være tilstedeværende voksne som observerer barna, veileder og er med å utvikle barnas 
egenledelsesfunksjoner i lek og læringssituasjoner.  

Disse 7 egenledelsesfunksjonene  er igjen inndelt i «sosiale ferdigheter» vist i de mørke 
blå feltene, og «mental kapasitet» vist i de lyse blå feltene. 
Ved å ta utgangspunkt i egenledelses funksjonene  som et verktøy i observasjoner av det 
enkelte barnet, kan vi gå inn å støtte barnet til utvikling der barnet trenger det. Du kan 
lese mer om hvordan vi jobber med egenledelse i lek og læring i våre månedsbrev og på 
vår hjemmeside www.fus.no/hovsveien

Stikkord i de ansattes arbeid med egenledelses funksjonene:

  Observasjon
  Støttende veiledning
  Aktiv tilstedeværelse
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LEKEN 
Hos oss på Hovsveien FUS har vi stor forståelse for at leken er barnas viktigste 
aktivitet. Gjennom lek mener vi at barna lærer mest mulig, nettopp fordi leken 
er lystbetont og indremotivert hos barna. Vi voksne skal tilrettelegge for læring  
gjennom lekeaktiviteter og utnytte lekens potensiale for å tilegne barna ferdigheter 
innen for egenledelse og sosial kompetanse. Vi skal gi leken tid og rom til å vokse 
og blomstre, og vi voksne skal tilrettelegge for den GODE LEKEN i hverdagen.

Barnehagen skal organisere seg slik at vi ivaretar og verner om barnas lek i størst 
mulig grad. Vi skal være den frie lekens forkjempere! LEK = LÆRING.

Stikkord i de ansattes arbeid med leken:

   Tilrettelegge
   Utvikle
   Aktiv tilstedeværelse

FUS KJEDENS 4 HOVEDMÅL:
1. FUS-barn har et positivt selvbilde.
2. FUS-barn er trygge, forskende, trives i lek og har vennekompetanse.
3. FUS-barn gleder seg til “resten av livet”, de vet at de har påvirkningsmulighet 

og at innspillene deres teller.
4. FUS – barn tenker tilbake på barnehagen med glede og fryd
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«BARNET FØRST»

Barnehageårene er en viktig periode for barnas følelsesmessige utvikling.  
Barnehagen har derfor en viktig rolle i å tilrettelegge for barnas evne til å forstå 
og håndtere sin emosjonelle verden, og for at den emosjonelle kompetansen øker.  
I FUS barnehagene har vi en felles visjon, «Barnet først». Det innebærer at alt vi 
gjør skal være med fokuset på barnets beste. Hva er kjernen i å sikre god kvalitet 
for barnet? Vårt mål er at alle FUS barn skal bli møtt av ansatte som viser sensitiv-
itet, entusiasme og glede. Alle barn skal sikres et miljø som er fritt for krenkelser og 
et rikt leke og læringsmiljø som bidrar til trivsel og progresjon. Barn fortjener høy 
og lik kvalitet, uavhengig av avdeling og av barnehage. Vi støtter oss til forskning 
som viser at ved å gi barna en god start gjennom høy kvalitet i barnehagen, kan vi 
i tillegg til å bidra til en god barndom også redusere risikoen for sosiale problemer 
i ungdomstid og voksenlivet, og øke muligheten for senere utdanning og jobb. I 
FUS barnehagene skal forskning som viser resultater styre valg av satsingsområder. 
Når vi vet at høy kvalitet på prosessene i barnehagene gir god trivsel, utvikling og 
progresjon hos barnet er det det vi satser på.

Barnet Først omhandler CLASS og Tuning in to kids og støtter opp under Egenle-
delse i lek og læring. Dette er kjedens viktigste kompetanseløft og satsing for å 
sikre høy kvalitet i barnehagene.

Class er en valid observasjonsmanual som sikrer bedre kvalitet på omsorgsstøtte, 
organisering samt læringsstøtte.

Class bidrar til å implementere Rammeplan for barnehager, og sikrer intern ståsted-
sanalyse samt ekstern barnehage vurdering

HVA GJØR FUS FOR Å LYKKES MED Å LEVERE HØY KVALITET?
Vi gjør allerede i dag mye bra for å sikre høy kvalitet, og vi kan alltid bli bedre. 
Ved å benytte dimensjonene fra observasjonsmanualen CLASS som er utviklet av 
Robert C. Pianta, Bridget K. Hamre og Susan L. Mintz kan dette bidra i rett retning. 

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. 
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I tillegg bidrar CLASS til implementering av kapittel 3,4,6 og 8 i Rammeplan for 
barnehager. FUS har valgt CLASS som observasjonsmanual fordi dette er en valid 
og godt dokumentert manual som fungerer både ved observasjon og som støtte i 
personalets forbedringsarbeid. Den er tuftet på systematisk tilnærming for å heve 
relasjonskvaliteten, og jobber konkret med samspill og interaksjoner med fokus på 
disse tre dimensjonene;

   Sosio-emosjonell støtte, som handler om hvilket klima eller væremåte det er på 
avdelingen, og i hvilken grad de voksne tar barnas perspektiv og sikrer barns 
medvirkning. Målet er blant annet positiv kommunikasjon, respekt og sensitiv-
itet samt fravær av krenkelser.

   Støtte til læring og utvikling, som fokuserer på hvordan det legges til rette 
for barnets læring gjennom, førstehåndserfaringer, støtte til barnets språkut-
vikling, felles refleksjoner og problemløsning. Videre hvordan de voksne gir 
feedback på læringsprosessen for å sikre økt kunnskap.

   Organisering av avdelingen, er mest aktuelt for de eldre barna og fokuserer på 
proaktive voksne som gir barna veiledning og tydelige forventninger. Videre 
skal den sikre optimal produktivitet for barna for å minimere uhensiktsmessig 
vandring og venting som igjen kan føre til konflikter. Ikke minst krever det vari-
asjon i det pedagogiske arbeideidet for å sikre barnas engasjement.
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OMSORG, LEK, LÆRING OG DANNING

OMSORG: For å vise barna omsorg er det viktig for oss at vi er på barnas nivå og at 
vi tar oss tid til å lytte og være tilstedeværende.

LEK: For oss er leken den viktigste aktiviteten i en barnehagehverdag. Leken er 
veldig viktig for barns utvikling og vi ønsker hele tiden å legge til rette for at barna 
skal leke mest mulig.

LÆRING: for oss er det viktig at barna får ta aktiv del i sine egne læringsprosesser. 
Med det mener vi at vi skal spille på lag med barnas forskertrang, vi skal være åpne 
for barnas interesser og utarbeide pedagogisk opplegg på bakgrunn av dette. 

DANNING: For oss er det viktig at danningsprosessen ses i direkte samsvar mellom 
lek, læring og omsorg.

Alle disse punktene jobbes også med gjennom arbeidet med barns medvirkning, 
leken og barnas egenledelses funksjoner.

INKLUDERING OG LIKEVERD

I Stortingsmelding 41. ”kvalitet i barnehagen” er et av hovedmålene at alle barn skal 
få delta aktivt i et inkluderende fellesskap. Dette er helt i tråd med våre verdier.

Vi jobber aktivt med tilrettelegging for enkeltbarnet og for at barn med spesielle 
behov ikke skal bli stigmatiserte.

LIKESTILLING

For oss handler likestilling om rettferdighet. Alle barn skal ha like rettigheter som 
en følge av den respekt hver og en av oss har krav på som mennesker. Vi støtter oss 
til NOU 2012:15 i arbeidet med likestilling.  
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FOREBYGGING AV MOBBING OG 
KRENKELSER I HOVSVEIEN FUS

Mobbing og krenkelser kan forekomme mellom barn-barn, og barn-voksen. Vi job-
ber aktivt og bevisst for å forebygge og motarbeide slike hendelser. Gjennom FUS 
sin satsning “Barnet først” skal vi i alle tilfeller vurdere hva som er det beste for det 
enkelte barnet i alle situasjoner. 

Hos oss jobber vi forebyggende mot mobbing og krenkelser

BARN-BARN: 
   Ved å la barna leke, og legge til rette for gode lekerelasjoner
   Ved å skape gode sosiale holdninger i barna gjennom aktivt arbeid med sosial 

kompetanse
   Ved å la barna bli den beste utgaven av seg selv, ved å jobbe aktivt med egen-

ledelse i lek og læring

BARN- ANSATT: 
   Ved å lytte til barnet, og anerkjenne dets meninger
   Ved å la barnet vite at vi ser “deg”
   Ved å være nære, trygge, tilstedeværende ansatte barna kan bygge relasjon 

med
   Ved å være gode rollemodeller for barna
   Ved å benyttes oss av TiK (Tuning into Kids) som et verktøy i møter med barna
   Ved å jobbe systematisk med implementeringen av CLASS (kvalitetssikrings 

verktøy) i vår barnehage. 
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ANSATT-ANSATT:
   Ved å sette “Barnet først” – alltid
   Ved å gi tilbakemelding når praksis hos ansatte motstrider praksisen vi ønsker 

hos oss
   Ved å sette tydelige forventninger til hvordan vi ansatte skal forholde oss til 

barna
   Ved å være gode rollemodeller for hverandre

HVA GJØR VI RENT PRAKTISK FOR Å FANGE OPP OG  
FORHINDRE KRENKELSER OG MOBBING: 

   Jevnlig gjennomgang av hvert enkelt barn
   Daglig kommunikasjon mellom ansatte, og med foreldre om ulike situasjoner
   Situasjoner diskuteres basevis og i ulike møteforum
   Vi lager handlingsplaner for oppfølging av enkeltbarn ved behov
   Vi evaluerer prosessen underveis, og gjør nødvendige justeringer
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VÅRE STYRENDE DOKUMENTER

I Hovsveien FUS barnehage styres arbeidet av disse dokumentene:

  FN’s barnekonvensjon
  Lov om barnehager
  Rammeplan for barnehager
  FUS overordede fagplan
  Visjon og verdier i FUS
  Progresjonsplan
  Foreskrift om helserettet miljøvern  

FNS BARNEKONVENSJON
Barn har behov for spesiell beskyttelse, derfor har de sine egne rettigheter  
uttrykt i barnekonvensjonen. Den gir barna de samme grunnleggende rettigheter, 
uansett hvem de er og hvor de bor. Rettighetene er politiske, økonomiske, sosiale og  
kulturelle og gjelder alle under 18 år, uavhengig av nasjonalitet, kjønn, sosial status, 
religion, kultur.bygger på prinsippet om at barnets beste alltid skal komme først i 
alle situasjoner, over alt.

LOV OM BARNEHAGER ( BARNEHAGELOVEN)
Barnehageloven sier noe om barnehagens formål og innhold. Deriblant barneha-
gens pedagogiske innhold, barnas rett til medvirkning, kommunens ansvar og bar-
nehageeiers ansvar.  

RAMMEPLAN FOR BARNEHAGEN
Rammeplanen retter seg bl.a. mot barnehagens personale som et redskap for bl.a. 
planlegging. Og mot foreldre for å gi innsikt i barnehagens virksomhet. Målet med 
rammeplanen er å gi styrer, pedagogiske ledere og øvrig personale en forpliktende 
ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet.

FUS OVERORDNEDE FAGPLAN
I FUS kjeden har vi en overordnet fagplan. Den er en innføring  i visjonen, verdiene 
og hovedmålene til FUS kjeden.

FUS kjeden har felles planverk, men det er hver enkelt barnehages ansvar å tilrette- 
legge for godt pedagogisk arbeid og innhold.
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«SAMMEN GIR VI  

BARNDOMMEN VERDI, LEK OG 

GLEDE, HVERDAGSMAGI OG 

VENNEGARANTI»
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PROGRESJONSPLAN FOR 2022/2023

I arbeidet med fagområdene har vi på Hovsveien FUS utarbeidet en egen progre-
sjonsplan, som skal sikre at vi er igjennom alle områder som er pålagt oss gjennom 
rammeplanen. Denne skal sikre at barna har utvikling gjennom alle år i barnehagen. 
Gjennom halvårlig evalueringer skal vi vurdere det arbeidet som er gjort opp mot 
fagområdene i progresjonsplanen.

Fag- 
område 0 - 1 år 1 - 2 år 2 - 3år 3 - 4år 4 - 5år 5 – 6 år

Ko
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jo
n,

 s
pr

åk
 o

g 
te

ks
t * Oppmuntre 

til bruk av 
språk gjennom 
gjentagelser av 
ord og lyder

* Introdusere 
barna for enkle, 
sanger, rim og 
regler

* Introdusere 
barna for bøker

* Oppmuntre 
til utvidelse av 
språk gjennom 
å introdusere 
barna for nye ord 
og begrep

* Legge til rette 
for et variert 
språkmiljø av 
bøker, eventyr, 
fortelling, sang, 
tekst, rim og 
regler

* Oppmuntre 
til utvidelse av 
språk gjennom 
å introdusere 
barna for nye ord 
og begrep

* Avansere 
språkmiljøet av 
bøker, eventyr, 
fortelling, sang, 
tekst, rim og 
regler

* Oppmuntre 
barna til 
tekstskaping

* Avansere 
bruken av sanger, 
rim og regler

* Introdusere 
barna for 
ulike språklige 
sjangere

* Oppmuntre 
barna til 
tekstskaping og 
fortellerglede

* Avansere 
bruken av sanger, 
rim og regler

* Avansere de 
ulike språklige 
sjangere barna 
møter

* Oppmuntre 
barna til 
tekstskaping og 
fortellerglede

* Avansere 
bruken av sanger, 
rim og regler

* Avansere de 
ulike språklige 
sjangere barna 
møter

Kr
op

p,
 b

ev
eg

el
se

, m
at

 o
g 

he
ls

e

* Oppmuntre 
til bevegelse og 
bruk av grunn-
bevegelser

*Oppmuntre bar-
na til en balanse 
mellom aktivitet 
og hvile

* Legge til rette 
for et sunt ko-
sthold og gode 
måltidsopplev-
elser

* Bidra til at bar-
na blir kjent med 
egne og andres 
grenser

* Oppmuntre 
til varierte bev-
egelsesaktiviteter 
inne og ute

*Oppmuntre bar-
na til en balanse 
mellom aktivitet 
og hvile

* Legge til rette 
for aktiv delt-
agelse i mat- og 
måltidsituasjoner

* Bidra til at bar-
na blir kjent med 
egne og andres 
grenser

* Oppmuntre 
til varierte bev-
egelsesaktiviteter 
ute og inne, og 
at barna stifter 
bekjentskap med 
risikofylt lek. 

*Oppmuntre bar-
na til en balanse 
mellom aktivitet 
og hvile

* Legge til rette 
for et sunt ko-
sthold og gode 
måltidsopplev-
elser

* Bidra til at 
barna kjenner 
egne og andres 
grenser

* Oppmuntre 
til varierte bev-
egelsesaktiviteter 
ute og inne, og 
at barna stifter 
bekjentskap med 
risikofylt lek. 

*Oppmuntre bar-
na til en balanse 
mellom aktivitet 
og hvile

* Legge til rette 
for et sunt ko-
sthold og gode 
måltidsopplev-
elser

* Bidra til at 
barna kjenner 
egne og andres 
grenser

* Oppmuntre 
til varierte bev-
egelsesaktiviteter 
ute og inne, og 
at barna stifter 
bekjentskap med 
risikofylt lek. 

*Oppmuntre bar-
na til en balanse 
mellom aktivitet 
og hvile

* Legge til rette 
for et sunt ko-
sthold og gode 
måltidsopplev-
elser

* Bidra til at 
barna kjenner 
egne og andres 
grenser

* Oppmuntre 
til varierte bev-
egelsesaktiviteter 
ute og inne, og 
at barna stifter 
bekjentskap med 
risikofylt lek. 

*Oppmuntre bar-
na til en balanse 
mellom aktivitet 
og hvile

* Legge til rette 
for et sunt ko-
sthold og gode 
måltidsopplev-
elser

* Bidra til at 
barna kjenner 
egne og andres 
grenser
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Fag- 
område 0 - 1 år 1 - 2 år 2 - 3år 3 - 4år 4 - 5år 5 – 6 år

Ku
ns

t,
 k

ul
tu

r 
og

 k
re

at
iv

ite
t

* Legge til rette 
for å gi barna 
erfaringer med 
ulikt materiell 
i møte med 
skapende 
prosesser

*Oppmuntre 
til kreative, 
skapende 
prosesser

*Presentere 
barna for ulike 
former av 
barnekultur 
tilpasset alder 

* Avansere 
barnas erfaringer 
med ulikt 
materiell i møte 
med skapende 
prosesser

*Oppmuntre 
til kreative, 
skapende 
prosesser

*Presentere 
barna for ulike 
former av 
barnekultur 
tilpasset alder

*Introdusere 
barna for 
teknologiske 
verktøy i møte 
med skapende 
prosesser

* Avansere 
barnas erfaringer 
med ulikt 
materiell i møte 
med skapende 
prosesser

*Oppmuntre 
til kreative, 
skapende 
prosesser

*Presentere 
barna for ulike 
former av 
barnekultur 
tilpasset alder

*Introdusere 
barna for 
teknologiske 
verktøy i møte 
med skapende 
prosesser

* Avansere 
barnas erfaringer 
med ulikt 
materiell i møte 
med skapende 
prosesser

*Oppmuntre 
til kreative, 
skapende 
prosesser

*Presentere 
barna for ulike 
former av 
barnekultur 
tilpasset alder

*Introdusere 
barna for 
teknologiske 
verktøy i møte 
med skapende 
prosesser

* Avansere 
barnas erfaringer 
med ulikt 
materiell i møte 
med skapende 
prosesser

*Oppmuntre 
til kreative, 
skapende 
prosesser

*Presentere 
barna for ulike 
former av 
barnekultur 
tilpasset alder

*Introdusere 
barna for 
teknologiske 
verktøy i møte 
med skapende 
prosesser

* Avansere 
barnas erfaringer 
med ulikt 
materiell i møte 
med skapende 
prosesser

*Oppmuntre 
til kreative, 
skapende 
prosesser

*Presentere 
barna for ulike 
former av 
barnekultur 
tilpasset alder

*Introdusere 
barna for 
teknologiske 
verktøy i møte 
med skapende 
prosesser

N
at

ur
. m

ilj
ø 

og
 te

kn
ol

og
i

* Legge til rette 
for positive 
møter med 
naturen med 
hovedfokus på 
barnehagens 
uteområde i alle 
årstider

* Legge til 
rette for 
positive møter 
i barnehagens 
nærmiljø i alle 
årstider

*La barna stifte 
bekjentskap dyr 
og naturresurser, 
og hvordan 
vi kan bevare 
disse gjennom 
bærekraftig 
utvikling

* Legge til 
rette for 
positive møter 
i barnehagens 
nærmiljø i alle 
årstider

*La barna stifte 
bekjentskap dyr 
og naturresurser, 
og hvordan 
vi kan bevare 
disse gjennom 
bærekraftig 
utvikling

* Introdusere 
barna for 
menneskers 
livssyklus

* Legge til 
rette for 
positive møter 
i barnehagens 
nærmiljø i alle 
årstider

*La barna stifte 
bekjentskap dyr 
og naturresurser, 
og hvordan 
vi kan bevare 
disse gjennom 
bærekraftig 
utvikling

* Introdusere 
barna for 
menneskers 
livssyklus

* Legge til 
rette for 
positive møter 
i barnehagens 
nærmiljø i alle 
årstider

*La barna stifte 
bekjentskap dyr 
og naturresurser, 
og hvordan 
vi kan bevare 
disse gjennom 
bærekraftig 
utvikling

*Avansere 
barnas erfaringer 
med menneskers 
livssyklus

* Legge til 
rette for 
positive møter 
i barnehagens 
nærmiljø i alle 
årstider

*La barna stifte 
bekjentskap dyr 
og naturresurser, 
og hvordan 
vi kan bevare 
disse gjennom 
bærekraftig 
utvikling

*Avansere 
barnas erfaringer 
med menneskers 
livssyklus

A
nt

al
l, 

ro
m

 o
g 

fo
rm

* Introdusere 
barna for tall og 
telling med fokus 
på 1-3

*Få 
grunnleggende 
erfaringer med 
matematiske 
begreper

* Avansere barna 
møter med tall og 
telling med fokus 
på 1-10

*Videreutvikle 
barnas erfaringer 
med matematiske 
begreper med 
fokus på farger 
og former

* Avansere barna 
møter med tall og 
telling med fokus 
på 1-20

*Videreutvikle 
barnas erfaringer 
med matematiske 
begreper med 
fokus på farger, 
former, og  
sortering

* Avansere barna 
møter med tall og 
telling med fokus 
på 1-20

*Videreutvikle 
barnas erfaringer 
med matematiske 
begreper 
gjennom 
eksperimenter 
og forskning 
og fokus på 
farger, former, 
rom, mengde, 
sortering

* Avansere barna 
møter med tall og 
telling med fokus 
på 1-100

*Videreutvikle 
barnas erfaringer 
med matematiske 
begreper 
gjennom 
eksperimenter 
og forskning 
og fokus på 
farger, former, 
rom, mengde, 
sortering

* Avansere barna 
møter med tall og 
telling med fokus 
på 1-100

*Videreutvikle 
barnas erfaringer 
med matematiske 
begreper 
gjennom 
eksperimenter 
og forskning 
og fokus på 
farger, former, 
rom, mengde, 
sortering
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OM PROGRESJONSPLANEN
Vår tanke er at vi gjennom alle barnas år i barnehagen skal bygge et godt fundament 
for livet etter barnehagen. Møtene barna har med fagområdene i rammeplanen skal 
tilpasses barnets alder og utvikling, og vi har fokus på at vi ikke pakker alt inn i barnas 
første år. Spesielt i barnets første år i barnehagen vil fokuset være på TILKNYTNING, 
TRYGGHET og RELASJONER. Dette for at årene som følger skal bygges på et solid 
og stabilt fundament, og da må vi bygge med «riktige» byggeklosser fra starten 
av. Barnet vil derfor oppleve å bli presentert for fagområdene på ulike måter, og 
utfordringer barnet får vil endre seg fra år til år. Det er dette progresjonsplanen vår 
skal illustrere.

Fag- 
område 0 - 1 år 1 - 2 år 2 - 3år 3 - 4år 4 - 5år 5 – 6 år

Et
ik

k,
 r

el
ig

io
n 

og
 fi

lo
so

fia

* La barna stifte 
bekjentskap 
med kristne 
tradisjoner og 
høytider

*La barna være 
med å skape 
tradisjoner

*Bidra til å skape 
toleranse for 
andre mennesker 
uavhengig av 
bakgrunn

* Videreutvikle 
barnas erfaringer 
med kristne 
tradisjoner og 
høytider

*La barna være 
med å skape 
tradisjoner

*Bidra til å skape 
toleranse for 
andre mennesker 
uavhengig av 
bakgrunn

* Videreutvikle 
barnas erfaringer 
med ulike 
religioner, 
religiøse 
tradisjoner og 
markeringer 
med fokus på 
kristendommen

*La barna være 
med å skape 
tradisjoner

*Bidra til å skape 
toleranse for 
andre mennesker 
uavhengig av 
bakgrunn

* Videreutvikle 
barnas erfaringer 
med ulike 
religioner, 
religiøse 
tradisjoner og 
markeringer 
med fokus på 
kristendommen

*La barna være 
med å skape 
tradisjoner

*Bidra til å skape 
toleranse for 
andre mennesker 
uavhengig av 
bakgrunn

* Videreutvikle 
barnas erfaringer 
med ulike 
religioner, 
religiøse 
tradisjoner og 
markeringer 
med fokus på 
kristendommen 

*La barna være 
med å skape 
tradisjoner

*Bidra til å skape 
toleranse for 
andre mennesker 
uavhengig av 
bakgrunn

* Videreutvikle 
barnas erfaringer 
med ulike 
religioner, 
religiøse 
tradisjoner og 
markeringer 
med fokus på 
kristendommen 

*La barna være 
med å skape 
tradisjoner

*Bidra til å skape 
toleranse for 
andre mennesker 
uavhengig av 
bakgrunn

N
æ

rm
ilj

ø 
og

 s
am

fu
nn

* Legge til 
rette for barns 
individuelle 
rutiner/behov 
og la barna 
vite at de har 
påvirkningskraft i 
eget liv

* Aktivt arbeid 
med egenledelses 
funksjonene 
og heving av 
den sosiale 
kompetansen

* Legge til 
rette for barns 
individuelle 
rutiner/behov 
og la barna 
vite at de har 
påvirkningskraft i 
eget liv

* Aktivt arbeid 
med egenledelses 
funksjonene 
og heving av 
den sosiale 
kompetansen

* Legge til 
rette for barns 
individuelle 
rutiner/behov 
og la barna 
vite at de har 
påvirkningskraft i 
eget liv

* Aktivt arbeid 
med egenledelses 
funksjonene 
og heving av 
den sosiale 
kompetansen

*Introdusere 
barna for ulike 
tradisjoner 
og levesett i 
samfunnet

* Legge til 
rette for barns 
individuelle 
rutiner/behov 
og la barna 
vite at de har 
påvirkningskraft i 
eget liv

* Aktivt arbeid 
med egenledelses 
funksjonene 
og heving av 
den sosiale 
kompetansen

*Avansere 
barnas erfaringer 
med ulike 
tradisjoner 
og levesett i 
samfunnet

* Legge til 
rette for barns 
individuelle 
rutiner/behov 
og la barna 
vite at de har 
påvirkningskraft i 
eget liv

* Aktivt arbeid 
med egenledelses 
funksjonene 
og heving av 
den sosiale 
kompetansen

*Avansere 
barnas erfaringer 
med ulike 
tradisjoner 
og levesett i 
samfunnet

* Legge til 
rette for barns 
individuelle 
rutiner/behov 
og la barna 
vite at de har 
påvirkningskraft i 
eget liv

* Aktivt arbeid 
med egenledelses 
funksjonene 
og heving av 
den sosiale 
kompetansen

*Avansere 
barnas erfaringer 
med ulike 
tradisjoner 
og levesett i 
samfunnet
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I Hovsveien FUS barnehage ser vi på dokumentasjon som et viktig redskap for utvik-
ling av barnehagen og de ansatte. 

Dokumentasjon er helt relevant skal vi klare å se barnas individuelle behov, stimulere 
de på riktig måte, og for å forstå og støtte dem i utviklingen. Dokumentasjon er også 
viktig for å studere det sosiale samspillet i barnegruppen, og for å avdekke forhold 
som konflikter og isolasjon. 

DOKUMENTASJON OG EVALUERING

Det pedagogiske arbeidet vårt; gjennomføringen av lovpålagte oppgaver, våre sty-
rende dokumenter og fokusområder, ønsker vi å dokumentere på følgende måter: 

  Den daglige kommunikasjonen med dere foreldre 
  Gjennom god og utfyllende pedagogisk dokumentasjon på basene 
  Bilder 
  Foreldresamtaler/møter. 

I tillegg har vi noen verktøy i møte med evaluering av det pedagogiske arbeidet som 
vi benytter oss av i personalet . 

Refleksjonverktøy: 
  Observasjon 
  Veiledning 
  Implementering
  Møtearenaer

Refleksjon

Endring/utvikling

Handling



21

HMS-ARBEID

I Hovsveien FUS barnehage er vi opptatt av HMS, og det å ha et levende HMS system. Med 
et levende HMS system mener vi et system som er en naturlig del av hverdagen vår ved at 
vi vet hvilke rutiner som gjelder for tur, uteområdet osv. Vi er opptatte av at nyansatte skal 
få mulighet til å sette seg inn i dette systemet, og har dette som en rutine i møte med nye 
studenter/vikarer i barnehagen.

Dette er et stort område som innebefatter sikkerhet for barn og voksne, psykososialt 
arbeidsmiljø, inneklima og uteklima. 

Personalet har èn gang pr. 1,5 år førstehjelpskurs. Vi har også ansatte med livredningskurs 
i vann.

Barnehagen har også markerte rømningsveier med oppslag og informasjon, og en egen 
beredskapshåndbok, for skader og sykdom.
 
I tillegg til interne dokumenter benytter vi oss av SIMPLOYER i HMS arbeidet. Dette er et 
system utviklet av infotjeneste, og gir oss direkte tilgang til lovverket. 
 
Vi benytter oss av MYKID. Dette er en kommunikasjon og informasjonskanal til foreldrene, 
men også et internt arbeidsverktøy ift tellelister på tur osv.

Vi har gode rutiner for turer og koordinasjonskart med oss, slik at vi skal være lett å finne 
om en ulykke skulle oppstå mens vi er på tur.

Vi har en egen brannvernsperm, og i tillegg har vi èn gang pr år ”Brannvernsuke” sammen 
med barna. Det skal avholdes minst to brannøvelser pr år iht foreskrifter fra brannvesenet.

Internkontroll for mat har vi også. Dette innebefatter rutiner på vask av kjøleskap, ovner, 
mikrobølgovner og annet kjøkkenutstyr. Vi har også egne kjøkkenansvarlige hver uke som 
sørger for utskiftning av kluter, håndkler, spriting av kjøkken, vasking av søppelbøtter o.l. 
På basene har vi egne rutiner for vask av leker. Vi spriter bruksflater som dørhåndtak, bad 
og toaletter minimum èn gang daglig, og oftere ved behov. 

Vi har  sjekkerutiner for vårt uteområde.  Her har vi egne lister vi krysser av for og her 
sjekker vi vannmengder, lekeapparater, gjerder og porter. og vi vil hele tiden være opptatt 
av å tilegne seg ny kunnskap innenfor dette området.

For oss ansatte har vi fått tilrettelagt arbeidsmiljø med stellebord som kan heves/senkes 
elektrisk, gode av-og påkledningsbenker som skal sikre oss et langt liv i barnehagen. 

I Hovsveien FUS barnehage skal vi være opptatt av å ha rutiner og kunnskap om ting som 
går på helse, miljø og sikkerhetsarbeidet og vi skal være opptatt av utvikling innenfor 
dette området. Personalet mottar derfor HMS-nyhetsbrev hver 2.måned fra HMS ansvarlig 
i barnehagen, som skal sikre at de ansatte har god oversikt over gjeldene rutiner og 
oppdatert kunnskap.
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MATSERVERING I HOVSVEIEN FUS

Vi i Hovsveien FUS barnehage er opptatt av å ha fokus på et sunt kosthold for bar-
na. Vi serverer barna 2 faste brødmåltider pr dag (og ved behov). Brødmåltidene 
består av halvgrovt/grovt brød, husmannsknekkebrød, et variert utvalgt av pålegg 
og det serveres melk og/eller vann til alle måltider. Til hvert brødmåltid skal det 
serveres grønnsaker som agurk, tomat eller paprika.

Hver gruppe har utarbeidet sine egne rutiner rundt servering av mat, som er tilpas-
set behovet på sin gruppe. 

I tillegg til brødmat serverer vi fruktmåltid hver dag. Dette består av et variert 
utvalgt av frukt, og innimellom grønnsaker, knekkebrød med smør, smøreost, rug-
kjeks e.l . 

Vi serverer varm mat en gang pr uke. Vi vektlegger å servere gode, varierte og næ-
ringsrike middager til barna. Vi serverer kjøtt og fisk annen hver gang. Vi vektlegger 
å bruke friske grønnsaker til all maten, og vi ønsker å lage mesteparten av maten vi 
serverer fra bunnen av. 

Som i et ledd i at Hovsveien FUS barnehage er en sukkerredusert barnehage,  ser-
verer vi ei heller søtsaker som kake og is til barnas bursdager. Vi ønsker ikke at dere 
skal ha med kaker, is o.l som er praksis i flere andre barnehager. Barna får i stedet 
velge mellom grønnsaksfat med dipp, fruktspyd, fruktfat eller smoothie. Sistnevnte 
er en stor hit blant de fleste av barna og det som er foretrukket ved de fleste burs-
dagsfeiringer i barnehagen. 

Selv om vi har fokus på et sunt kosthold, er det ikke dermed sagt at vi er sukkerfrie, 
Vi har tilstelninger i barnehagen for eksempel 16. mai, hvor foreldrene har bakt ka-
ker som vi selger til inntekt for  LUB (Landsforeningen for Uventet Barnedød)., og vi 
kan i ny og ne unne oss både sukker på grøten og en og annen pannekake. 

Vår tanke er at barna får i seg nok sukker og søtsaker utenom barnehagen, og at vi 
med fordel kan være en frisone for akkurat dette. 
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VI VOKSNE SKAL:

1.  Forberede oss godt til måltidene, og sørger for at alt vi trenger er på plass.

2.  Ønske hvert eneste barn velkommen til bords

3.   Være glødende, skapende og tilstedeværende 
sammen med barna.

4.  Bygge vennskap og oppmuntre til gode samtaler
5.  La barna få god tid.

6.  Fremme matglede gjennom å tilby fargerik og variert mat

7.  Være bevisste på hvorfor vi sier og gjør som vi gjør.

Huskeliste for trivelige måltider
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TANKER OM FORELDRESAMARBEID

Hos oss i Hovsveien FUS barnehage ønsker vi at dere foreldre er aktive medvirkere 
og utviklere av barnehagen vår. I FUS-kjedens serviceerklæring står det beskrevet 
noen forventninger vi har til dere foreldre. Disse er bl.a: 

  Gir viktig informasjon om barnet til barnehagen
  Gir beskjed dersom barnet ikke kommer i barnehagen 
  Leser informasjon fra barnehagen 
  Gir beskjed til en ansatt når barnet blir hentet 
  Gir beskjed dersom en annen enn foreldrene skal hente barnet 
  Overholder avtalt oppholdsfrist 
  Gir tilbakemelding på hvordan barnehagetilbudet oppleves
  Svarer på brukerundersøkelsen 

De to siste punktene er viktige for oss for å kunne utvikle oss, og for å vite hva vi 
trenger å jobbe med. Det er viktig for oss å ha en god, daglig dialog med dere som 
baserer seg på gjensidig respekt. 

Vi ønsker oss gjerne at dere kommer med ideer og forslag til ting vi kan gjøre eller 
finne på, turer vi kan dra på og lignende. 

Vi avholder hvert år, etter opptak, informasjonsmøte for nye foreldre der vi går 
igjennom generell informasjon om vårt arbeid og hvordan vi gjennomfører 
tilvenninger hos oss. o.l 

Utover dette avholder vi to foreldremøter pr år, et på våren og et på høsten.

I Barnehagen har vi et samarbeidsutvalg (SU) bestående av en foreldrerepresentant 
fra hver base, samt vararepresentanter fra hver base. Tillegg er det to representanter 
fra personalet, samt styrer som representerer eier. Hvert år på foreldremøtet i 
september velges det nye SU-representanter og de som har sittet som hovedvalgt 
går nå inn som vara. SU skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende 
organ.
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TILVENNING OG OVERGANGER 

TILVENNING
Hos oss starter samarbeidet med dere foreldre kort tid etter dere er tildelt plass 
hos oss. Fra den tid vil den tilvenningsansvarlige ta kontakt med dere via mail eller 
telefon for å ønske dere velkommen til oss og for å informere dere om valg av til-
venningsforløp for deres barn. Hos oss har vi utarbeidet et eget arbeidsdokument 
knyttet til tilvenning og som vi har kall “En god tilvenning på Hovsveien FUS – et 
hefte for ansatte”. Dette heftet skal sikre at det gis kvalitet inn i tilvenninger som 
skal foregå hos oss. 

Vårt mål er at dere foreldre skal ta et veloverveid valg inn mot deres barns tilven-
ning, ut i fra hvordan dere kjenner barnets behov. Man kan derfor velge mellom 
“kort tilvenningsforløp” eller “langt tilvenningsforløp” hos oss. Barnehagen skal til-
passe tid og rom, slik at barnet får tid til å bli kjent i sitt temp. Barnets primær- og 
sekundærkontakt har et ekstra ansvar for å sørge for at tilvenning oppleves trygg 
og god for foresatte og barn, slik at barnet kan føle tilhørighet og trygghet til å leke, 
utforske og lære. 

På Lillebasen har vi ikke faste leggetider for barna. Vi tilpasser oss barnets rytme 
for mat, lek og søvn i nær dialog med de foresatte, slik at barnet får det beste ut-
gangspunktet for en god dag. 

I etterkant av tilvenningene evalueres tilvenningsperioden for å gjøre nødvendi-
ge endringer frem til neste tilvenningsperiode. Det er tilvenningsansvarlig på hver 
base som driver dette arbeidet fremover, og som står ansvarlig for oppfølgingen av 
dette. Tilvenningene skal også evalueres gjennom å tilby oppstartssamtale i etter-
kant av tilvenningen.

OVERGANGER INNAD I BARNEHAGEN
I barnehagen hos oss flytter barna over i august det året de fyller 3 år. Underveis i 
barnehageåret evaluerer vi det enkelte barnets behov, i samråd med dere foreldre. 
Dersom barnet har behov for andre utfordringer legger vi til rette for at barnet 
kan gå over tidligere. På vårhalvåret gjør vi fortløpende vurderinger på barna som 
skal over etter sommeren. Storebasen ønsker gjerne at noen barn starter før som-
meren, dersom de er klare for det, slik at overgangene blir spredd over et lengre 
tidsperspektiv og dermed vil gi barna bedre kvalitet i overgangen. Hvert år i april/
mai trapper vi opp fokuset på overgangen på Storebasen og vi begynner å jobbe 
konkret med Storebasen-forberedende aktiviteter. 
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OVERGANG BARNEHAGE-SKOLE
Rammeplan for barnehagen sier at barnehagen, sammen med foreldrene og skolen, 
skal legge til rette for at barna kan få en trygg og god overgang fra barnehagen 
til skole. Vi ønsker å forberede barna til skolen gjennom å ha egen skolegruppe 
ukentlig. Her møter barna oppgaver, forventninger o.l. som barna vil bli møtt med 
i skolens første år. 

Hovedfokusområdet for skolestartere i Hovsveien FUS barnehage er blant annet: 
  Selvstendighetstrening
  Konsentrasjon og fokus 
  Samarbeid  
  Sosial kompetanse 
  Leseglede
  Bli kjent med tall og bokstaver

I skolestartergruppa skal barna få erfaring med samarbeid. De erfarer samarbeid 
blant annet gjennom å løse ulike oppgaver sammen. Det å lytte til hverandre, gi og 
ta er også viktig å ha fokus på. Å fungere sosialt i en større gruppe, klare å samar-
beide og ta hensyn til hverandre, - synes vi er svært verdifulle erfaringer å ha med 
seg når man begynner på skolen. 
 
Overgangen fra barnehagehverdagen til skolelivet blir en stor endring. Barna skal 
sitte mer i ro i løpet av dagen når de begynner på skolen. 
I skolestartergruppa skal vi voksne legge til rette for stunder med høytlesning hvor 
barna får trent på å sitte i ro og øve seg på fokus og konsentrasjon. Vi legger til rette 
for gode lesestunder. 
Barna skal også få erfaring med tall og bokstaver. Det er ikke et mål at barna skal 
lære seg eller kunne alfabetet før skolestart, men det er et mål at barna skal bli in-
trodusert for alfabetet før de begynner på skolen. 

Å øve seg på å sitte i ro, følge en beskjed og ha fokus, er ikke alltid like lett, - men 
noe som er lurt å trene på, litt og litt. Vi legger til rette for små økter om gangen 
både når vi blant annet har høytlesning, jobber i arbeidsboka og spiller spill. 

Å begynne på skolen er et nytt kapitel i livet. Vi voksne framsnakker skolen. Barna 
skal få besøke skolen de skal begynne på i regi av barnehagen. Barna skal få opple-
ve glede ved å begynne på skolen.  

I rammeplan står det: 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 moti-
vasjon for å begynne på skolen. 
 
I vår barnehage er vi opptatte av at ikke hvert barnehage år skal være likt for barna. 
Når barna blir skolestartere og har sitt siste år i barnehagen, - blir det et annerledes 
og spennende år. Det siste barnehageåret for barna blir fylt med mange opplevelser 
og aktiviteter som er forbeholdt skolegruppa. Barna får virkelig kjenne på at de er 
eldst i barnehagen. Det blir gjort ekstra stas på skolestartere før de avslutter opp-
holdet sitt i barnehagen. 
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SAMARBEID MED ANDRE INSTANSER

I Hovsveien FUS barnehage legger vi vekt på å ha et nært samarbeid med andre 
instanser. Vi skal være oppdaterte, imøtekommende, åpne og inkluderende uansett 
hvem som kommer inn døren hos oss: 

  PPT: Oppfølging av barn med særskiltebehov, veiledning av foreldre og ansatte
   Barnevernet: Bistå i oppfølgingen av barn i systemet, veiledning av foreldre 

og ansatte. 
   Kommunen: Rapportering, tilsyn, tilskudd, opptak av barn, kommunale  

retningslinjer, samarbeid i overgang barnehage-skole, kirkebesøk o.l
   Leverandører: Matlevering, hygieneartikler, formingsmateriell og leker,  

renhold, klesbestillinger. 
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KURS OG UTDANNING

I barnehageåret 2022/23 skal Hovsveien FUS forsette å jobbe med implementeringen 
av CLASS (Classroom Assessment Scoring System). 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. 

Gjennom CLASS vil de ansatte i Hovsveien FUS bli kjent med Tuning into Kids Tuning 
in to Kids (TIK). Tuning in to kids er et emosjons veilederprogram for omsorgsgivere. 
Hovedfokuset er å styrke det emosjonelle båndet mellom foreldre/omsorgsgiver og 
barnet. TIK lærer omsorgspersonene egenskaper og teknikker for å gjenkjenne, 
forstå og håndtere sine egne og barnas følelser.  Vår innsikt i TIK vil hjelpe foresatte 
til å møte barnets følelsesuttrykk med nærhet og forståelse og slik kunne støtte 
både egen og barnets evne til selvregulering.

“BARNETS FØRST” er en kompetanseutvikling for alle barnehagens ansatte, der 
treningen foregår over tid og kan understøttes, utvikles, og innarbeides i det daglige 
arbeidet med barnehagens barn og i samarbeid med gode kollegaer. 

Hovsveien FUS er partnerbarnehage med HiØ. Dette betyr at vi både på høst- og 
vårhalvåret vil ta i mot studenter fra barnehagelærerutdanningen. Dette samarbeidet 
fortsetter vi med i 2022/23. Dette partnerskapsarbeidet gir oss mye tilbake av 
utvikling og erfaringer som vi anser som nyttig for vår egen praksis, samtidig som 
vi kan være med å skape gode barnehagelærere for fremtidens barn. 

Vi har 4 pedagoger som har videreutdanning i veiledning fra HiØ, og som vil være 
praksisveiledere for våre studenter. 

DET ER ET MÅL FOR HOVSVEIEN FUS:
  Å videreutdanne alle pedagogene i veiledning og kommunikasjon
  Å legge til rette for den som ønsker videre- eller etterutdanning
  Å ha høy faglighet på de ulike møtene vi har i barnehagen

For oss har det vært, og vil fortsatt være viktig å drive barnehagen fremover og  
sørge for pedagogisk utvikling for våre ansatte, selv om vi muligens fortsatt vil 
være under coronaorganisering.
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DATOER FOR BARNEHAGEÅRET 
2022/2023
 

AUGUST: SEPTEMBER:
5. og 6. Plandager. Barnehagen holder stengt. 
21. Foreldremøte. Mer info kommer. 
29. Aug  -30. sept – Blålysprosjekt. 

OKTOBER:

3. - 9. Høstferie
4. LUB – dag. 
27. SU-møte for representantene kl. 18- 19

NOVEMBER:

4. Plandag. Barnehagen holder stengt.

DESEMBER:
7. Julebord. 
13. Lucia for skolestarterne.
16. Nissefest.
30. Nyttårs middag

JANUAR:
2. Plandag. Barnehagen holder stengt. 
11. Barnehagen fyller 13 år

FEBRUAR:
30. Jan - 3. mars «Kultur og mangfold» prosjekt. 
17. Karneval

MARS:

APRIL:
5. Onsdag før skjærtorsdag. Bhg stenger kl. 12
6. - 10. Påske
26. SU-møte for representantene kl. 18 - 19  

MAI:
16. Nasjonaldagsmarkering. Kun for barn og ansatte
19. Plandag. Barnehagen er stengt.
24. Foreldremøte. Mer info kommer. 

Juni:
8. Sommerfest for barna, foreldre og ansatte. Mer 
info kommer. 

JULI:

Med forbehold om endringer.
Utover disse datoene har barnehagen stengt alle røde dager. 
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BARNET 
FØRST!
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NOTATER:
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