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Kråka FUS Kulturbarnehage åpnet 15 august 2016. Vi ligger sentralt plassert i Storgata 10 
midt i Moss sentrum. Barnehagen holder til i flotte, nyrenoverte lokaler som gir rom for lek 
og læring. Vi har gangavstand til alle byens fasiliteter, og vi har bussholdeplass rett utenfor 
døra. Barnehagen har plass til ca 64 barn fordelt på 4 avdelinger. Vi har et mangfoldig og 
flerkulturelt miljø blant både barn og ansatte.

Barnehagen har en engasjert og faglig sterk personalgruppe som kan og vet hva kvalitet i 
barnehagen er! Vi går på jobb for å utgjøre en forskjell!  Vi har full pedagogdekning, flere 
barn- og ungdomsarbeidere med fagbrev samt assistenter med lang erfaring fra barnehage. 
Vi er godkjent som lærebedrift, og tar i år imot lærling på andre året.

Vi er stolte over å presentere årsplanen for 2021-2022. Det er et dokument som vi har lagt 
mye arbeid i, og hele personalgruppen har deltatt i utarbeidelsen.  Årsplanen har flere 
funksjoner:

   Den er først og fremst et arbeidsredskap for personalet i barnehagen. Den skal 
dokumentere våre valg og begrunnelser, og styre virksomheten i en bevisst og uttalt 
retning 

   Den er utgangspunkt for foreldrenes mulighet til å kunne påvirke innholdet i barnehagen. 
   Den er grunnlag for kommunens tilsyn med barnehagen. 
   Den gir informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid til eier, politikere, kommune, 
barnehagens samarbeidsparter og andre interessenter. 

   Vi gleder oss til masse hverdagsmagi sammen med barna deres i året som kommer!

Hege Spetaas 
Daglig leder

VELKOMMEN TIL KRÅKA FUS 
KULTURBARNEHAGE

SAMMEN GIR VI  

BARNDOMMEN VERDI:  

VENNSKAP, LEK OG GLEDE  

OG HVERDAGSMAGI
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1.    INNLEDNING

ORGANISERING I KRÅKA FUS KULTURBARNEHAGE:

AVDELINGER
Barnehagen har 4 avdelinger:

  Kråkeslottet  1-2 år (2019 og 2020-barn) 
  Kråkeungen  2-3 år (2019 og 2020-barn) 
  Kråkebolla  3-4 år (2018-barn) 
  Kråkereiret  4-6 år (2017 og 2016-barn) 

FUS
Driftsselskapet FUS står for driften av barnehagen vår. FUS driver mer enn 180 barnehager 
fra Hammerfest i nord til Kristiansand i sør. FUS betyr først, og i FUS-barnehagene er det 
alltid barna som kommer først. Det er derfor vi har slagordet Barnet først!  Vi jobber for at 
alle barn skal bli den beste utgaven av seg selv, og at alle skal få utnytte sitt fulle potensiale.

Alle FUS barnehagene har felles visjon, verdier, etiske retningslinjer og serviceerklæring.
Les mer om FUS på: www.fus.no

TRYGGE BARNEHAGER
Kråka FUS Kulturbarnehage er eid av Trygge barnehager, som er Norges største aktør 
innenfor etablering av nye barnehager. Les mer om dette på: www.tryggebarnehager.no

LEDELSEN
Styrets leder:  Eli Sævareid
Daglig leder:   Hege Spetaas

VISJON
Visjonen er vår ledestjerne og gir mening til jobben vi gjør. 
Visjonen er det vi strekker oss etter hver dag i møte med barn, foreldre og kollegaer.  
Visjonen inspirerer, motiverer og er selve grunnen til at vi ser frem til å gå til jobb hver dag.
Alle som arbeider i FUS har et felles verdigrunnlag. Det sikrer at vi har et samlet fokus og at 
alle drar i samme retning.  

SAMMEN GIR VI  

BARNDOMMEN VERDI:  

VENNSKAP, LEK OG GLEDE  

OG HVERDAGSMAGI
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2.    BARNEHAGELOVEN OG RAMMEPLAN FOR 
BARNEHAGENS INNHOLD OG OPPGAVER 
OG ØVRIGE STYRINGSDOKUMENTER

LOV OM BARNEHAGER
Barnehageloven ligger til grunn for alle offentlige godkjente barnehager. Den danner 
en forpliktende ramme for hvilket tilbud barnehagen skal gi – også kalt barnehagens 
samfunnsmandat. Alle barnehager skal bygge sin virksomhet på verdigrunnlaget og 
innholdet som er fastsatt i barnehageloven. Det er i loven understreket at barnehagen skal 
være en pedagogisk virksomhet.

§ 1.Formål
Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg 
og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal 
bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt 
for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og 
solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i 
menneskerettighetene. 

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg 
selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter.  
De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.
Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. 
Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for 
fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide 
alle former for diskriminering.

Mer om barnehageloven kan du lese her: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64

RAMMEPLAN FOR BARNEHAGEN
Rammeplanen er en forskrift til lov om barnehager. Rammeplanen er barnehagens 
«arbeidsbeskrivelse». Her er det beskrevet hvilket mandat barnehagen har, hva vi skal 
arbeide med og fokusere på. Rammeplanen er en forpliktende ramme for planlegging, 
gjennomføring og evaluering av barnehagens virksomhet.
Ny rammeplan av 2017 er godt på vei implementert hos oss i Kråka FUS. Vi fortsetter 
arbeidet dette året og fordyper oss mer i hvert punkt. 
Mer om rammeplanen kan du lese her: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/
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FNs BARNEKONVENSJON
FNs barnekonvensjon er en internasjonal lov som ble vedtatt i FN i1989. Hele 196 land har 
underskrevet konvensjonen. Den sikrer at alle barn har rett til mat, klær, et sted å bo, å ha 
egne meninger, å ha noen som er glad i dem og passer på dem. Barnekonvensjonen ble tatt 
inn i norsk lovverk i 1991.

Mer om barnekonvensjonen kan du lese her: https://www.regjeringen.no/no/tema/familie-
og-barn/innsiktsartikler/fns-barnekonvensjon/id2519764/

OVERSIKT OVER ØVRIGE STYRINGSDOKUMENTER
  Våre vedtekter.
  FUS serviceerklæring.
  Etiske retningslinjer.
  Forskrift om miljørettet helsevern.
  Årsplan for Kråka FUS.
  Kompetanseplan for personalet i Kråka FUS.
  Månedsplaner og periodebrev.

SERVICEERKLÆRING
Serviceerklæringen forteller hva du kan 
forvente av barnehagen og hva vi forventer 
av deg som foreldre. 

Hele serviceerklæringen finner du på fus.no.
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3.     VERDIGRUNNLAG, MÅL OG SATSINGER – 
FUS

Glødende

Skapende Tilstede- 

værende

Summen av verdiene våre er det som forventes av oss når vi er på jobb. Vi skal opptre 
profesjonelt og være gode rollemodeller i møte med barn, foreldre, kollegaer og andre 
aktuelle samarbeidspartnere. 

For oss i Kråka FUS Kulturbarnehage betyr det at vi er:

GLØDENDE SKAPENDE TILSTEDEVÆRENDE

  Fanger barnas interesser.
  Er engasjerte.
  Er fantasifulle.
  Er nysgjerrige.
  Er utforskende.
  Er igangsettende.
  Skaper hverdagsmagi.

   Er opptatt av læring i 
prosesser og ikke av 
sluttresultatet.

   Lar oss inspirere av barnas 
kreativitet.

   Bidrar til impulsive 
aktiviteter.

   Er nytenkende.

   Er anerkjennende, ser det 
enkelte barn og dets behov.

   Er lyttende, lekne, kreative.
   Tar barna på alvor.
   Er hensynsfulle og 
omsorgsfulle.

   Er rause og fleksible.

Vi som jobber i FUS er:
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HOVEDMÅL:
FUS-BARN KJENNETEGNES VED AT DE:

  Har positivt selvbilde
  Er trygge og forskende, trives i lek og har vennekompetanse
  Vet at de har påvirkningsmulighet og at innspillene deres teller.
  Har det gøy i barnehagen!

FUS TILTAK FOR Å OPPNÅ MÅLENE:
  Personalet deltar i kompetanseutviklingen «Barnet først».
  Personalet deltar i veiledning.

DETTE KAN DU FORVENTE AV OSS:

Barnet ditt skal ha en venn: 
For noen barn er dette lett, men for andre kan det ta litt mer tid. Men vi gir oss ikke. Gode 
relasjoner skaper trygghet, glede, utvikling og læring, og vi skal støtte alle barn i å utvikle 
vennekompetanse.

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

Vi skal ha lekekompetanse:
Vi voksne skal legge til rette for å la leken komme først, og bruke leken til læring og 
mestring.

Vi skal finne hverdagsmagi:
De magiske øyeblikkene som oppstår når barn gjør en ny oppdagelse og utvider sin horisont 
er noe av det som driver oss. Vi skal la oss rive med inn i barnas verden, og la sand bli til 
tryllestøv!

Vi skal se det beste i barnet ditt
Alle barn er unike, og alle har ulike styrker og egenskaper. Sammen med oss og de andre 
barna skal ditt barn oppleve glede og anerkjennelse.
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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 
tilrettelegge 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 
kvaliteten 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. Hver barnehage har en egen ressursperson som får særskilt 
opplæring i å bruke CLASS som observasjonsmanual, samt ekstra opplæring i TIK. 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 subjektive erfaring på alvor og har forsket på om 
kompetanseutviklingen til personalet bidrar til høyere kvalitet på den sosio-emosjonelle 
støtten, læringsstøtten og avdelingens organisering.  

FORSKNING
Det er 49 barnehager i FUS kjeden som har vært med i forskningen, og endelig 
forskningsrapport vil bli publisert juni 2021. Samarbeidspartnere for kompetansehevingen 
og forskningsprosjektet 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 forskningsprosjektet er førsteamanuensis Sophie Havighurst ved PSI, UiO. 
Forskningsmedarbeider er Ida Tidemann, PhD-stipendiat ved PSI, UiO.  
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Hvordan jobber vi i Kråka FUS med Barnet først?
I Kråka har vi en egen Class ressursperson som er sertifisert. Det betyr at den ansatte gjør 
observasjoner basert på dimensjonene i Class, og som sikrer at vi voksne har fokus på 
kvalitet i relasjonene med barna. Alle i personalgruppa har deltatt på fagdager, og alle deltar 
i refleksjonsmøter hvor nettopp hvordan voksne skal være sammen med barna er tema. Det 
skal synes at vi er opptatt av kvalitet, og vi er stolte av å vite hvorfor vi er viktige for ditt 
barns utvikling og progresjon!
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4.   BARNEHAGENS MÅL OG SATSINGER

Vi velger å fortsette med våre tre satsningsområder:

  Språk i fokus
  Det fysiske læringsmiljøet
  Egenledelse i lek og læring.

SPRÅK I FOKUS
De fleste kognitive funksjoner utvikles ferdig før skolealder, deriblant språket. Språket 
er vårt viktigste redskap i kommunikasjon med andre, og en av de viktigste faktorer for 
hvordan barnet utvikler seg. 

Vårt overordnede mål for språkutvikling er å berike barns språk og gi alle barn mulighet 
til å kommunisere med andre. Dette krever tilstedeværende voksne. Alle voksne i Kråka 
FUS barnehage vet hvorfor språkstimulering er viktig, og de vet hvordan vi skal bruke 
hverdagssituasjoner til gode arenaer for språkutvikling.

Barn lærer språk ved å bruke språk. Hverdagssamtaler fyller barnets språklige ryggsekk, og 
gir den voksne mulighet til å tilpasse språket til hvert enkelt barn. Voksne skal følge barnets 
non-verbale språk, altså kroppsspråk, de skal «lese» barnets spørsmål før de har språk 
nok til å formulere det, og benevne både konkrete og abstrakte ting i barnets hverdag. I 
relasjonen oppstår den trygge tilhørigheten, og gir utgangspunkt for undring, nysgjerrighet 
og felles opplevelser.

Barn utvikler evnen til å sanse, produsere og bruke språket for å forstå og for å 
kommunisere. Det viktig for oss å lage et godt språkmiljø. Dette innebærer at vi legger 
til rette for at barna skal få være med, og da er det viktig at vi lytter med hele kroppen til 
barnas kommunikasjon. Det betyr også at vi kan benytte oss av både bilder, tegn og at vi lar 
barnet vise oss. Dette styrker språkutviklingen til alle barn – uansett utgangspunkt.

Årene i barnehagen faller sammen med avgjørende faser i barns språkutvikling. Det gir 
oss i Kråka FUS et spesielt ansvar og mulighet til å bidra til barns språklige kompetanse. 
Oppfølgingen barn får i tidlig barndom, både hjemme og i barnehage, har stor betydning 
for hvordan de vil håndtere utfordringer de vil møte senere i livet. Vi fokuserer på språket 
i øyeblikket, slik at barnet her og nå kan ta del i en verden som byr på trygghet, glede, 
tilhørighet og læringsmuligheter.   
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For oss i Kråka FUS innebærer dette at vi spesielt vil jobbe med: 

DEN LÆRERIKE HVERDAGSSAMTALEN OG BEGREPSFORSTÅELSE:
Førstehåndserfaringer gjør det enklere for barna og forstå ord, huske dem og ta dem i bruk. 
Derfor legger vi til rette for varierte og rike opplevelser. Personalet kan konkretisere og 
visualisere nye ord ved hjelp av gjenstander, bilder, stemme, mimikk, tegn og kroppsspråk 
for å gjøre det tydelig for barnet hvilket innhold ordene har. Får barna mange og sterke 
assosiasjoner mellom ord og erfaringer, blir ordenes innhold mer presist og godt lagret.  

   Vi vil arbeide med sentrale begreper gjennom bruk av plakater på veggene. Disse 
plakatene vil være til støtte for både barn og voksne. De voksne blir minnet om /holder 
fokus på å bruke de riktige begrepene, mens barna kan knytte ord til bildene. Dette gjør 
at vi hele tiden snakker sammen og bruker begreper barna trenger. På den måten vil 
barna oppleve å både høre og se hva begrepene betyr.  

   Vi leser bøker og forteller historier med konkreter fordi det gir en bedre begrepsforståelse. 
   Ved å dra på turer og se, føle og lukte på nye ting, vil barna også tilegne seg begreper i 
lek og utforskning. Det er dette vi kaller førstehåndserfaringer.   

   Vi voksne er bevisste i vår språkbruk, benevner alt vi gjør og fører samtaler med barna i 
alle situasjoner. Vi har fokus på sentrale begreper og dermed utvikling av språket. 

   Vi stiller aktive/ åpne spørsmål og stimulerer barna til å reflektere, tenke og bruke 
språket.

   Voksne kommuniserer høyt med hverandre, slik at barna hele tiden får med seg hva 
som skjer og språket blir stimulert. Barna ser at de voksne prater med hverandre, 
forklarer hverandre, hjelper hverandre. De ser at vi løser problemer med ord. Vi er gode 
rollemodeller for barna.  

   Vi legger til rette for språklig stimulerende aktiviteter som rollelek, sang, rim og regler, 
og er språklig bevisste når vi utforsker ulike temaer.

NORSK MED TEGN  
Barn ned i seks måneders alder kan lære og kommunisere med tegn. Dette gjør at 
personalet i Kråka FUS kan hjelpe barn til å gjøre seg forstått og forstå andre selv om man 
enda ikke har verbalspråk. Barn søker alltid å uttrykke seg, men det er ikke alltid lett å finne 
måter å gjøre det på. Ved å bruke tegn gir vi barnet mulighet til å ta i bruk flere sanser når 
de skal tilegne seg språk.  

   Bruk av tegn er en støtte for barnets språkforståelse og et redskap for at barnet selv skal 
kunne utrykke seg. 

   Mange tegn er illustrative og logiske og tydeliggjør budskapet bedre enn det som sies 
med tale.  

   Forskning viser at barn tar i bruk tegn før tale får bedre språkforståelse og ordforråd enn 
de som ikke blir eksponert for tegn. Dette bidrar til å skape et inkluderende miljø for alle 
barn i Kråka FUS.
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Tegn lar barn komme i gang med kommunikasjonen før de klarer å bruke talespråket. 
I Kråka vil vi vi bruke tegn sammen med tale. Dette øker språkutvikling, talespråk og 
begrepsforståelse. 
 
Vi fortsetter vårt samarbeid med biblioteket i Moss. De vil kunne tilby mange av bøkene vi 
bruker i barnehagen oversatt til en rekke andre språk. Dette vil være en god trygghet og 
støtte for de barna og familiene som lærer flere språk samtidig.

«Barnehagen må sørge for at alle barn får varierte og positive erfaringer med å bruke språk 
som kommunikasjonsmiddel, som redskap for tenkning og som uttrykk for egne tanker og 
følelser». (Rammeplanen)

SAMMEN GIR VI  

BARNDOMMEN VERDI:  

VENNSKAP, LEK OG GLEDE  

OG HVERDAGSMAGI
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DET FYSISKE LÆRINGSMILJØET
ROMMET OG MATERIALENE.
Vi ser på barna som en ressurs med enorme muligheter. Alle barn er rikt utrustet helt fra 
fødselen av. Barna er fullt av evner og gode egenskaper med lyst til å lære og utvikle seg. 
Vårt overordnede mål er at alle barn skal gis en unik mulighet til å utvikle sin fantasi, være 
skapere av sin egen kultur, undre seg og finne problemløseren i seg. Vi ønsker at det fysiske 
miljøet i barnehagen skal fremme det pedagogiske arbeidet. Ved å tenke på rommet som 
den «tredje pedagog», vil det fysiske miljøet i barnehagen være en viktig ressurs i vårt 
arbeid. Vi arbeider stadig med endring av våre rom og vårt utemiljø. Vi tilfører udefinerbare- 
og gjenbruks-materialer, slik at barna selv kan skape sin egen tanke om hva materialene skal 
brukes til. Utforming av rom er flytende og vi anser lekesoner som en viktig del av rommets 
funksjon.

Det fine med udefinerte materialer er at de den ene dagen kan bli brukt til tunneler eller 
garasje til biler, og den andre dagen kan de bli brukt til å bygge tårn med. De endrer 
bruksområder hele tiden.

Et rom skal inspirere og stimulere barna til kreativitet, lek, læring og utforskning. Det 
fysiske miljøet skaper kreative møter mellom barn/voksne og barn/barn. For at rommet 
eller uteområdet skal bli inspirerende, må aktiviteten i rommet eller uteområdet komme 
tydelig frem og være selvinstruerende. Det betyr at alternativer til for eksempel sykler, biler, 
dukker eller annet er tilgjengelig. Det er viktig at rommet barna møter skal være spennende, 
innbydende, gi utfordringer og inspirere barna til kreativ lek.
 

HVORDAN ARBEIDE MED ROMMENE?
   Samarbeide med foreldre om anskaffelse av ulike materialer. På denne måten får vi også 
materialer barna kan identifisere seg med uavhengig av kultur. 

   Ta med barna på tur i nærmiljøet, slik at vi kan se hva som inspirerer barna. Barna kan 
være aktivt med å finne materialer vi kan ta med tilbake til barnehagen. 

   Hver avdeling, sammen med barna, har som prosjekt å utforme forskjellige lekesoner/
miljøer. På den måten får barna større eierskap til rommene.

   Utnytte de ulike årstidene og de materialene/ elementene de bringer med seg, som snø, 
vann, is, løv, vind, blomster og lignende. 

   Vi varierer tilbudet av leker, noe som skaper ny dynamikk 
og krever aktiv tilstedeværelse hos voksne og barn.

 

                                                                                                                                            

MICHEL FOUCAULT SIER:

ROMMET HAR MAKT TIL Å  

TILSKRIVE OG SKAPE  

MENNESKERS IDENTITET. 
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EGENLEDELSE I LEK OG LÆRING

ANSATTE MED LEKEKOMPETANSE HJELPER BARN Å UTVIKLE SEG
Egenledelse beskrives ofte som «hjernens dirigent». Det er evnen til å være aktiv og 
selvstendig i en oppgave over tid, og er et felles begrep på funksjoner i hjernen som setter 
i gang og styrer det vi sier og gjør. Barn må bruke mange ferdigheter for å løse dagligdagse 
utfordringer, og egenledelsen er avgjørende for å bruke egne ferdigheter så godt som mulig. 
Vårt overordnede mål er å sette barn i stand til å være sin egen dirigent, utvikle ferdigheter 
som trengs for å kunne samhandle godt med andre.

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

Vi deler egenledelsen inn i syv deler, som her i egenledelseshjulet:

Ved å observere lek på denne måten får personalet mulighet til å støtte barnet ut fra deres 
iboende ressurser, slik at de opplever mestring i størst mulig grad. Personalets kunnskap om 
egenledelsesfunksjonene i lek gjør at vi kan gi barnet utfordringer og muligheter i leken på 
en omsorgsfull og positiv måte og tilpasset det enkelte barn eller barnegruppe. 
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5.   BARNEHAGENS FORMÅL OG INNHOLD

Rammeplanen gir oss en forpliktende ramme for barnehagens innhold.

«Barnehagens innhold skal være allsidig, variert og tilpasset enkeltbarnet og barnegruppen. 
I barnehagen skal barna få leke og utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. Arbeidet 
med omsorg, danning, lek, læring, sosial kompetanse, kommunikasjon og språk skal ses i 
sammenheng. Samlet vil det bidra til barns allsidige utvikling. 

For å arbeide godt med barnehagens formål og innhold skal personalet i Kråka:
  Være aktive voksne i barns lek og aktiviteter både inne og ute. 
  Gå foran som gode rollemodeller og være omsorgsfulle voksne.
  Være nysgjerrige voksne som bidrar til undring og skaperlyst hos barna.
  La barna få ro og hvile. 
  Konkrete arbeidsmåter vil fremkomme i avdelingenes planer.

OMSORG
Omsorgen som gis i barnehagen skal prege alle 
situasjoner i hverdagslivet. Den skal komme til 
uttrykk når barn leker og lærer, i stell, måltider, 
aktiviteter og i samtaler. Omsorg i barnehagen 
handler både om relasjonen mellom personalet 
og barna, og om barnas omsorg for hverandre. Barns 
mulighet til å gi hverandre og ta imot omsorg danner 
grunnlag for utvikling av sosial kompetanse og er et viktig bidrag i et 
livslangt læringsperspektiv. Vi har fokus på å se barna i øynene, ha de på fanget og 
bruke bevisst positiv berøring. Vi setter av tid i hverdagsaktiviteter slik at vi kan se 
barnas behov for omsorg.

… Barnehagen skal være en 

kulturarena hvor barna er 

medskapere av egen kultur 

i en atmosfære preget av 

humor og glede» 

(Rammeplan for  

barnehagen 2017 s19)
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DANNING
Danning er en livslang prosess som skjer gjennom dialog, lek, utforsking og samspill 
med andre. Danning handler om å utvikle evner til å reflektere over egne handlinger og 
væremåter. Danning skal sette barna i stand til å kunne ta egne valg og bli selvstendige i en 
veksling med samfunnets normer og sosiale krav.

LEK
Når du henter barnet ditt i barnehagen og spør hva det har gjort i dag, er svaret ofte: «Jeg 
har lekt!»  Og det er vi glade for! For vi tar leken på ramme alvor. I Kråka FUS barnehage vet 
vi at leken rommer alt. Da har de gjort følgende: 

VENNLIGST IKKE FORSTYRR, VI LEKER!

NÅR BARNET  
DITT SIER: I 

DAG HAR JEG  
LEKT  DA HAR 

BARNET:

VENTET PÅ TUR 
OG ØVET PÅ 
Å HÅNDTERE 
KONFLIKTER

LYTTET TIL 
ANDRES 

FORSLAG.
ØVET PÅ 

MATEMATISKE 
BEGREPER

TATT INITIATIV OG 
UTTRYKT EGNE 

ØNSKER

ØVET PÅ 
TURTAKING OG 

IMPULSKONTROLL.
HATT DET GØY 
OG OPPLEVD 
MESTRING

ØVET PÅ 
MOTORISKE 

FERDIGHETER OG 
BRUKT HELE SEG.
ØVET PÅ NY ORD 

OG UTTRYKK

UTVIKLET 
KREATIVITET 
OG FANTASI. 

UTVIKLET SINE 
KOMMUNIKATIVE 

FERDIGHETER
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LÆRING
Læring foregår i det daglige samspillet med andre mennesker og miljøet. Det er nært 
sammenvevd med lek, omsorg og danning.

læring og 
lærelyst

mestrings-
opplevelser

læring i  
samspillet

varierte  
erfaringer 

gi passende 
utfordrende 

oppgaver som barna 
kan strekke seg 

etter. 

Barnehage  
skal legget til 

rette for

VENNSKAP OG FELLESSKAP
Vennskap og fellesskap er som nevnt sentrale elementer i barnas barnehagehverdag. Barna 
skal inngå i fellesskap og tilegne seg ferdigheter innen sosial kompetanse. De skal både lære 
å ta vare på seg selv og ta hensyn til at de inngår i en større gruppe.

Dette krever ferdigheter som:
  Å vente på tur
  Dele med andre
  Vise empati
  Tillit til at voksne tar ansvar når de sier ifra.

Samspill i barnehagen kommer ikke av seg selv. Det krever aktive voksne som er tilstede og 
som tør å ta ansvar. Det er den voksnes ansvar å legge til rette for at alle barn blir inkludert. 
Personalet skal alltid planlegge innhold og aktiviteter i tråd med barnets mestringsnivå. Vi 
arbeider målrettet med et godt læringsmiljø for barna, og det skal ivareta både den fysiske 
og den psykiske helsen til barna. Vi vet at mobbing kan forekomme i barnehager, derfor har 
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vi i Kråka FUS en egen handlingsplan mot mobbing. Den beskriver rutiner for hvordan vi skal 
forebygge og håndtere situasjoner der barnet opplever å ikke bli inkludert i fellesskapet. I 
tillegg vil det på nasjonalt nivå bli utarbeidet en egen mobbelov for barnehager som i enda 
større grad presiserer barnehagens ansvar når det kommer til vanskelige saker.

KOMMUNIKASJON OG SPRÅK
Kommunikasjon og språk er bærebjelken i barnehagen. Vi kommuniserer med hverandre, 
både barn - barn, barn - voksen og voksen – voksen så lenge vi oppholder oss i barnehagen. 
Det er viktig at de ansatte er bevisst på hvordan språk og kommunikasjon påvirker alle sider 
ved barnets utvikling. 

Barna skal støttes i å utrykke seg både verbalt og nonverbalt, og de ansatte skal 
anerkjenne og verdsette ulike kommunikasjonsutrykk. Det betyr at vi må være iakttagende, 
imøtekommende og bestrebe oss i å forstå også det nonverbale språket. 

I Kråka har vi mange ulike språk representert. Vi ser at språk og språkforståelse er 
grunnleggende for barns samspill og deltakelse i lek. Derfor har vi valgt språk som eget 
satsningsområde. Les mer om vårt språkarbeid i kapittelet; Språk i fokus.
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6.   BARNS RETT TIL MEDVIRKNING

«Barna skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planleggingen og vurderingen av 
barnehagens virksomhet. Alle barn skal få erfare å få innflytelse på det som skjer i 
barnehagen. Barnas synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med deres alder og 
modenhet. Barna skal ikke overlates et ansvar de ikke er rustet til å ta.» (Rammeplanen 
2017)

Medvirkning handler om å bli spurt, lyttet til og akseptert som kompetente mennesker. 
Barna skal erfare at de har påvirkningsmulighet og at de blir sett og hørt.  Å arbeide med 
medvirkning krever engasjerte voksne som kan forstå barnas forskjellige uttrykk. I Kråka 
FUS bruker vi observasjon og pedagogisk dokumentasjon som verktøy til å sikre at barna får 
medvirke i f.eks. måltider, rutinesituasjoner, prosjekter og aktiviteter.  Barnas medvirkning 
skal sette spor i barnehagehverdagen og hvordan vi planlegger og gjennomfører 
pedagogiske planer.

Våre prosjekter tar helt og holdent utgangspunkt i barnas egne interesser. Barna får dermed 
en unik mulighet til å medvirke i egen hverdag.

Vi ser det som sentralt at barna har eierskap til det vi arbeider med. Vi mener at barna har 
et større læringsutbytte når de arbeider med prosjekter som har betydning for dem. Denne 
måten å arbeide på stiller høye krav til de voksne. De ansatte må hele tiden være lydhøre 
overfor barnas egne refleksjoner, å se muligheter for å trekke inn rammeplanens fagområder.
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VÅRE ARBEIDSMETODER

PROSJEKTARBEID/TEMAARBEID

Prosjektarbeid er for oss å utforske nye løsninger og finne flere måter å se verden på. 
Denne arbeidsmetoden gir oss mulighet til å gå i dybden og jobbe med et tema eller 
fenomen der hensikten er å skape en arena for utforskning, fordypning og forståelse. 

Prosjektarbeid er et prosessorientert arbeid som ikke nødvendigvis har en begynnelse eller 
en slutt, men som handler om å følge dynamikken som oppstår mellom barna og temaet 
eller fenomenet barna er opptatt av. 

Prosjektarbeid foregår på 

avdelingen.  

Vi har prosjekt for hele 

avdelingen og i små 

grupper.

Ivaretar prosesses i 
barnas arbeid.

Prosjektarbeid

Gir mulighet  
for å fordype  
seg i emne

Prosjekt varer så lenge 
barna har utbytte av det

Jobbes med ut  
i fra barnas  
interesser

Barna utvikler 
problemløseren i seg

Vi støtter barna i dems 
forskningsarbeid

Barna tilegner seg egen 
kunnskap gjennom 

førstehåndserfaringer
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Hele barnehagen 
jobber med samme 

tema

Temaarbeid

Vi har fire temaer  
i løpet av året

Tema bestemmes  
ut i fra felles  

interesser og behov  
hos barna

Temaarbeid dekker  
alle rammeplanens  

fagormråder

Temaarbeidet skjer på 
avdeling og i fellesskap  
på tvers av avdelinger. 

Tema vises i hele 
barnehagen på vegger  

og i rom.

Temaarbeid er en metode som 

skaper fellesskap i hele barnehagen. 

Alle barna og voksne i barnehagen 

opplever felles referansepunkter, 

og kan ha god samhandling med 

hverandre uavhengig av alder og 

avdeling. 
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KRÅKA FUS SOM KULTURBARNEHAGE  
I Kråka FUS skal barna få boltre seg i sang, musikk, og hverdagsmagi. De skal få 
førstehåndserfaring med ulike typer materialer og utforske deres bruksområder og 
potensiale. Det er viktig for oss å verdsette barnas egne estetiske utrykk. Barnas 
kunstneriske prosesser og produkter skal synliggjøres i barnehagen vår.

Vi vil legge til rette for kulturelle opplevelser både i og utenfor barnehagen. Med en 
beliggenhet midt i sentrum har vi gode muligheter til å utforske byens kulturarenaer. Vi har 
samlet alt vi tenker begrepet kulturbarnehage rommer i en enkel blomst:

Barnehageloven § 2 Barnehagens innhold, 4. ledd 
Barnehagen skal:
Formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen 
kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og 
mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap. 

Kulturliv i 
nærmiljø 
(Museum, 

statuer osv)

Formings  
og tegnefag

Matkultur

Markering  
av livssyn

Musikk
Dans

Drama

Språk og 
kommunikasjon

Flerspråkelig  
kultur

Barnas kulturelle 
bakgrunn

Kråka FUS  
Kulturbarnehage

Vi må få inntrykk for å 

kunne gi uttrykk som 

setter avtrykk!
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7.    BARNEHAGENS VERDIGRUNNLAG

Rammeplanen gir føringer for barnehagens verdigrunnlag. Den enkelte barnehage og hver 
enkelt ansatt er forpliktet til å arbeide i tråd disse. Vi i Kråka FUS Kulturbarnehage tar 
med oss rammeplanens verdier inn i alle deler av vårt daglige arbeid. Vi benytter oss av 
pedagogisk dokumentasjon som refleksjonsverktøy. Det hjelper oss i arbeidet med å sikre at 
vi etterlever barnehagens verdigrunnlag på en god måte.   

DEMOKRATI
Demokrati er en bærebjelke i det norske samfunnet. Barna skal oppleve at deres stemme blir 
hørt. De skal oppleve at de har påvirkningskraft på egen barnehagehverdag samtidig som de 
må ta hensyn til gruppen de er en del av. Vi skal ha respekt for at vi har ulike meninger og 
perspektiver, og sammen finne gode løsninger for gruppen og for enkeltbarnet. 

MANGFOLD OG GJENSIDIG RESPEKT
Mangfold og gjensidig respekt er sentrale elementer i barnehagen. Vi skal ha respekt for 
ulikheter og se dem som en berikelse. Dagens samfunn er sammensatt og komplekst. 
Det fordrer at vi allerede i barnehagen starter arbeidet med å fremme respekt for 
menneskeverdet. Utgangspunktet for arbeidet må være nysgjerrighet og et ønske om å lære 
av hverandre. I Kråka har vi barn fra mange ulike kulturer og trossamfunn, vi har derfor valgt 
å definere kulturbegrepet i et eget kapittel i årsplanen. Les mer om dette i kapittelet; Kråka 
FUS som kulturbarnehage.  

LIKESTILLING OG LIKEVERD
Likestilling og likeverd er verdier som står sterkt i vårt samfunn. I Kråka er vi opptatt 
av å gi barna like muligheter uavhengig av kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, 
kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, etnisitet, kultur, sosial status, språk, religion og livssyn. 
Dette krever at personalet reflekterer over egne holdninger og er proaktive i sine handlinger.

BÆREKRAFTIG UTVIKLING
Bærekraftig utvikling handler om at barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og 
naturen. I tillegg til miljøvern handler bærekraftig utvikling om økonomi og sosiale forhold. 
Det er viktig at vi reflekterer sammen med barna og stiller kritiske spørsmål som en 
motvekt til det forbrukersamfunnet vi er en del av. Vi må tenke både lokalt, nasjonalt og 
internasjonalt når vi snakker om bærekraftig utvikling. Barna må forstå at de valgene vi tar 
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i dag, vil få konsekvenser i fremtiden. Det er derfor viktig at vi legger til rette for at barna 
kan ta gode beslutninger. Beslutninger som både gagner dem selv i et her og nå perspektiv, 
og tar vare på ressursene for fremtiden. Vi tenker at bærekraftig utvikling handler om «at 
mennesker som lever i dag skal få dekket sine grunnleggende behov uten å ødelegge for at 
fremtidige generasjoner skal få dekket sine». (Rammeplan for barnehagen 2017 s 10)  

LIVSMESTRING OG HELSE
Livsmestring er målet for alt vi jobber med i barnehagen. Målet med vår pedagogikk er at 
barna skal utvikle en sterk selvfølelse slik at de skal kunne mestre livet sitt nå og på lang 
sikt. Livsmestring handler om å stå støtt, ha tro på sin verdi som menneske. Vi skal ha tro på 
våre medmenneskers verdi, delta i samfunnet, takle gleder og sorger, og være glad i livet. 
I Kråka FUS kulturbarnehage er vi bevisst dette. Barna blir møtt med anerkjennelse for det 
de uttrykker og den de er. Vi skal støtte og veilede dem på veien. Barn skal oppleve at de er 
gode nok, at det er lov å feile, at man kan prøve igjen, og at noen har troen på dem. Dette 
gir barna en stødig grunnmur å bygge livet sitt på. Det lekende fellesskapet skal stå helt 
sentralt i Kråka Fus kulturbarnehage!

Barna opplever at de:
  har ballast til å takle / ta imot de gleder og den motgangen de møter i livet
  har god selvfølelse og kan hevde seg selv på gode måter
  kan utøve og vise empati
  kjenner glede over å være til
  ser seg selv som en viktig del av et fellesskap
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8.    BARNEHAGENS FAGOMRÅDER
I rammeplanen er det definert 7 fagområder som barna skal få opplevelser og erfaringer 
i forhold til. Alle skal få like muligheter til å møte utfordringer som svarer til deres 
utviklingsnivå. Fagområdene opptrer sjelden isolert, flere områder vil være representert 
samtidig i prosjektarbeid og i forbindelse med hverdagsaktiviteter og turer i nærmiljøet.  
Vi har fokus på fagområdene i planlegging og evaluering av pedagogisk arbeid. 

De 7 fagområdene er: 
  Antall, rom og form
  Natur, miljø og teknologi
  Kommunikasjon, språk og tekst
  Etikk, religion og filosofi
  Nærmiljø og samfunn
  Kropp, bevegelse, mat og helse
  Kunst, kultur og kreativitet

Det blir utarbeidet prosjektplaner for å sikre progresjon og alderstilpassede aktiviteter. 

PROGRESJON 
Progresjon i barnehagen innebærer at alle barna skal utvikle seg, lære og oppleve 
fremgang. Alle barna skal kunne oppleve progresjon i barnehagens innhold, og barnehagen 
skal legge til rette for at barn i alle aldersgrupper får varierte leke-, aktivitets- og 
læringsmuligheter. Personalet skal utvide og bygge videre på barnas interesser og gi barna 
varierte erfaringer og opplevelser. Barnehagen skal legge til rette for progresjon gjennom 
valg av pedagogisk innhold, arbeidsmåter, leker, materialer og utforming av fysisk miljø. 
Barn skal få utfordringer tilpasset sine erfaringer, interesser, kunnskaper og ferdigheter. 
(Rammeplanen s 44) 

Progresjon er en prosess. I Kråka FUS jobber vi for å se det enkelte barnet. Vi vet at barn 
har forskjellige utgangspunkter og modenhet, vi jobber for at barna skal få aktiviteter og 
utfordringer som de mestrer. De skal få oppleve at det du ikke mestrer i dag vil du lykkes 
med i morgen. Mestringsfølelse er med på styrke selvtillit, selvinnsikt og selvfølelse. Vi 
ønsker at barna skal ha med seg en godt rustet «ryggsekk» når de går over til skolen, slik 
at de er klare for nye utfordringer. Gjennom å ha fokus på hva barnet kan med litt hjelp 
vil vi hele tiden utvikle og tilføre nye erfaringer. Sammen opplever vi mestringsfølelse og 
utvikling. 
Vi har utarbeidet en egen progresjonsplan for alle fagområdene fra Rammeplanen. Den 
finner du på fus.no/kråka.

Alle fagområder 
henger sammen og 
vi kan jobbe med 
alle innom samme 

prosjekt.
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9.    PLANLEGGING, HANDLING, OBSERVASJON 
OG REFLEKSJON

Barnehagen er en pedagogisk virksomhet som skal planlegges, dokumenteres og vurderes. 
Systematisk vurderingsarbeid legger grunnlaget for barnehagen som lærende organisasjon. 
Planleggingen gjøres med utgangspunkt i overordnede mål. Gjennomføringen av planene 
er fleksible slik at det er rom for spontanitet og barns medvirkning. Barnehagetilbudet er 
gjenstand for utvikling og forbedring ved hjelp av observasjon, dokumentasjon, refleksjon 
og vurdering i samarbeid med barn og foreldre.

PLANLEGGING:
Vi planlegger på følgende måter:

  Årsplan.
  Periodebrev 1 gang per mnd.
  MyKid
  Prosjektplan.

HANDLING, OBSERVASJON OG REFLEKSJON:
Alle valgte aktiviteter og metoder er det vi kaller handling. Det vi gjør i det daglige, hvilke 
aktiviteter vi velger får konsekvenser for hva og hvordan barna lærer. Medvirkning er et 
hovedfokus, og observasjoner gir grunnlag for refleksjoner, som igjen gir næring til nye 
handlinger som krever ny planlegging.

PEDAGOGISK DOKUMENTASJON:
Pedagogisk dokumentasjon er et verktøy som brukes i fellesskap der vi tar med 
observasjoner og praksisfortellinger inn i refleksjon. Sammen ser vi på vår praksis, er 
nysgjerrig på egen og andres handlinger og verdier som ligger til grunn, og tar med oss nye 
tanker tilbake til barna. Dette styrker vår evne til egenrefleksjon, og vil gjøre barnehagen 
som organisasjon sterkere i kvalitetsbegrepet. 

Vi vil fortsette med fokuset på å opprettholde gode refleksjonsarenaer for personalet. 
Refleksjonen skal skje både avdelingsvis og på tvers av avdelinger. Refleksjonen er planlagt 
og satt i system, og alle som jobber i Kråka FUS barnehage er med.
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DOKUMENTASJON:
Vi vil dokumentere på følgende måter:

  Bilder.
  periodebrev 1 gang per mnd.
  Prosjektevalueringer.
  Referater
  Praksisfortellinger
  MyKid
  Facebook
  Instagram
  Foreldresamtaler

Plan

PraksisVurdering

DokumentasjonRefleksjon
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VURDERING:
Arbeidet og gjennomføringene vil bli vurdert på følgende måter:

HVORDAN VURDERER VI: HVA SKAL VURDERES HENSIKT MED VURDERINGEN

Pedagogisk dokumentasjon Fremdrift i prosjektarbeid. Sikre høy kvalitet og måloppnåelse 
i arbeidet. Sikre refleksjon hos 
ansatte

Avdelingsmøter Kvalitet i prosjekter og rutine 
situasjoner

Sikre høy kvalitet og måloppnåelse 
i arbeidet. Sikre refleksjon hos 
ansatte

Pedagogmøter Kvalitet i prosjekter og rutine 
situasjoner

Sikre høy kvalitet og måloppnåelse 
i arbeidet. Sikre refleksjon hos 
ansatte

Skriftlig 
prosjektevalueringer

Barnas læringsutbytte – de 
voksnes læringsutbytte

Sikre at vi arbeider i tråd med 
rammeplanens føringer.

Brukerundersøkelse Opplevd kundetilfredshet Forbedring av opplevd kvalitet

Individuelle samtaler og 
veiledning. 

Kvalitet i prosjekter og rutine 
situasjoner

Sikre høy kvalitet og måloppnåelse 
i arbeidet. Sikre refleksjon hos 
ansatte

Komitéer for ulike 
arrangementer

Kvalitet i gjennomføring av 
tradisjonelle markeringer i 
barnehagen.

Sikre gode rutiner for 
gjennomføring av faste 
arrangementer.

Barnemøter/gruppemøter Prosjektarbeid – veien videre. Sikre barnas medvirkning i 
prosjektene. 
Omfang og metoder vurderes etter 
barnas alder og modenhet. 

BARNEHAGENS DIGITALE PRAKSIS:
«Barnehagens digitale praksis skal bidra til barnas lek, kreativitet og læring. Ved bruk av 
digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet skal dette støtte opp om barns læreprosesser 
og bidra til å oppfylle rammeplanens føringer for et rikt og allsidig læringsmiljø for alle 
barn. Ved bruk av digitale verktøy skal personalet være aktive sammen med barna. Samtidig 
skal digitale verktøy brukes med omhu og ikke dominere som arbeidsmåte. Barnehagen 
skal utøve digital dømmekraft og bidra til at barna utvikler en begynnende etisk forståelse 
knyttet til digitale medier.» (Rammeplanen 2017 s. 44)
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Nettbrett, telefon, PC, digitalkamera, roboter, projektor, droner, greenscreen og annet 
elektronisk utstyr tar stadig større plass i dagens samfunn. Digitale verktøy har fått en større 
plass også i barnehagen. I barnehagen skal vi arbeide med digitale verktøy og digital praksis. 
Vi bruker nettbrett på alle våre avdelinger. Vi vil arbeide mer målrettet fremover for å skaffe 
oss flere digitale verktøy, og kompetanse til å bruke disse sammen med barna.
 
I Kråka FUS Kulturbarnehage anser vi barnehagens bruk av digitale verktøy som en del 
av arbeidet med å utjevne sosiale forskjeller. Det er med på gi alle barn erfaring med og 
forståelse for digitale medier. Det er også med på å gi barna et tilnærmet likt utgangspunkt 
før skolestart. 

V skal bruke godt skjønn ved bruk av digitale verktøy. Det betyr at vi kun skal benytte 
digitale verktøy der vi anser at det er den best egnede pedagogiske tilnærmingen. Det skal 
være et supplement til våre allerede etablerte arbeidsmetoder. 

Under følger noen eksempler på situasjoner der digitale verktøy kan være den beste 
pedagogiske tilnærmingen. 

  Spill der flere samarbeider, og en voksen er tilstede. 
  Finne svar på spørsmål som barna lurer på sammen med barna.
   Konkretisering av sanger som kan hjelpe barna til å forstå innholdet og se 
sammenhenger. 

   Se inspirerende filmsnutter i forbindelse med prosjektarbeid. Fortrinnsvis i samling eller 
gruppeaktiviteter.

   Lage egne videoer/ Lage animasjonsfilmer/ ta og redigere bilder etter alder og 
modenhet.

  Endre det fysiske miljøet ved bruk av projektorer.
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Det er mange aktører det kan være naturlig for en barnehage å samarbeide med. Under 
følger en oversikt over de viktigste samarbeidspartnerne til Kråka FUS Kulturbarnehage.

  
FORELDRESAMARBEID
Samarbeidet mellom foreldre og barnehagen er grunnleggende for å oppnå gode vilkår for 
barnehagens formålsparagraf: 
«Barnehagen skal gi barn under lærepliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i 
nær forståelse med hjemmet.» 

Et godt foreldresamarbeid og god dialog med foresatte er viktig for å sikre trygghet og 
trivsel for det enkelte barnet. 
Foreldrene har hovedansvaret for sitt barn og dens oppdragelse, og barnehagen skal være et 
trygt supplement til hjemmet. 
Samarbeidet mellom foreldre og personalet er viktig for barnas trivsel og utvikling. Hjem og 
barnehage er to ulike miljø med et felles mål: Å skape best mulig oppvekst for barnet.

I Kråka FUS har vi følgende arenaer for foreldresamarbeid:
   Daglig kontakt gjennom bringe- og hente- situasjonen. Her utveksles verdifull 
informasjon, og man skaper grunnlaget for en god dialog og videre samarbeid rundt 
barnet. 

   Tilbud om to foreldresamtaler hvert år. Her er barnets trivsel, utvikling og sosial 
kompetanse viktige temaer. Ytterligere samtaler kan avtales ved behov.

   Barnehagen arrangerer to foreldremøter i året.
   Ulike foreldrearrangementer, der foreldrene blir invitert til barnehagen for å få et lite 
innblikk i barnas hverdag. 

   SU (Samarbeidsutvalget) er representanter fra barnehagen og foreldrene. Utvalget har 
som formål å sikre samarbeid for å utvikle barnehagen.

   Disse arrangementene er en arena der personalet kan bli bedre kjent med foreldrene, og 
foreldrene bli kjent med hverandre.

Foreldrenes mulighet til å påvirke barnehagens innhold: 
   Komme med innspill til barnehagens årsplan.
   Resultatene fra UDIRs brukerundersøkelse gir grunnlag for videre utviklingsarbeid.
   Gjennom foreldremøter og foreldresamtaler.
   Alle kan melde inn saker til SU.
   Foreldrene kan komme med innspill i foreldresamtaler  

10.  SAMARBEID OG OVERGANG
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SAMMEN GIR VI  

BARNDOMMEN VERDI:  

VENNSKAP, LEK OG GLEDE  

OG HVERDAGSMAGI
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MyKid:
FUS barnehagene benytter MyKid som kommunikasjonskanal ut til foreldre. 
Gjennom en app får du tilgang til planer, beskjeder og informasjon, og kan raskt og enkelt 
komme i kontakt med barnehagen. Du har alt tilgjengelig når det passer deg, og du får 
tilgang til bilder og film fra dagen.

FORELDRERÅD
For å sikre et godt samarbeid mellom hjem og barnehage skal alle barnehager ha et 
foreldreråd. Foreldrerådet består av alle foreldre/ foresatte som til enhver tid har barn i 
Kråka FUS Kulturbarnehage.

SAMARBEIDSUTVALG (SU)
Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. 
Samarbeidsutvalget skal bli forelagt saker som er viktige for barnehagens innhold og 
virksomhet, og for forholdet til foreldrene. Samarbeidsutvalget skal fastsette barnehagens 
årsplan.

Samarbeidsutvalget består av 8 foreldrerepresentanter derav 4 vara, og 8 representanter fra 
personalet derav 4 vara.

Daglig leder er eiers representant i SU, og har stemme-, møte- tale- og forslagsrett.

FORVENTNINGER TIL SAMARBEID MELLOM BARNEHAGE OG HJEM:
  dele viktig informasjon om barnet
  gi beskjed hvis barnet ditt ikke kommer i barnehagen
  lese informasjon fra barnehagen
  gi beskjed til en ansatt når barnet ditt kommer og blir hentet
  gi beskjed til en ansatt hvis noen andre enn deg skal hente barnet
  barnehagen gjør vedtekter kjent og foresatte underskriver barnehagens vedtekter
  gi tilbakemelding på barnehagens innhold og aktiviteter
  svare på brukerundersøkelsen
  møte til foreldresamtale med barnehagelærer

ER DU MISFORNØYD MED BARNEHAGEN, SI DET TIL OSS. 
ER DU FORNØYD MED BARNEHAGEN, SI DET TIL ANDRE!
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OVERGANGER

NÅR BARNET BEGYNNER I BARNEHAGE
God tilvenning, en myk start, gir et godt grunnlag for en god barnehagehverdag. Å ha 
gode rutiner er avgjørende, så vi arbeider med å lage en ny tilvenningsrutine som vi skal 
ta i bruk ved oppstart. Den vil beskrive gjennomføring av tilknytningspersoner, det første 
foreldremøtet og den viktige dialogen mellom hjem og barnehage for å sikre en god start.

INNAD I BARNEHAGEN
Det skal være trygt og godt for barna å bytte avdeling 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. 
Kråka FUS kulturbarnehage har en overordnet tilvenningsplan for barn som skal bytte 
avdeling. Denne blir brukt som et utgangspunkt og tilpasses det enkelte barn og deres 
familie.

BARNEHAGE – SKOLE
Alle femåringene i Kråka tar del i barnehagens skolegruppe. Skolegruppa i Kråka FUS er 
organisert som en egen avdeling hver dag i barnehagens kjernetid. Det er to faste voksne 
som arbeider med førskolegruppa gjennom året. I denne gruppen jobber de med aktiviteter 
som er forbeholdt de eldste. 
Moss kommune har utarbeidet en plan for overgang barnehage –skole, for å gjøre 
overgangen så smidig som mulig. 
Vi bruker denne sammen med egne planer for å forberede barna godt på skolestart og bli 
kjent med de forskjellige skolene barna sogner til.

Opplevelser, lek og læring er vi opptatt av i skolegruppa. 
Gjennom et variert innhold vil barna få gode erfaringer og opplevelser sammen med 
jevnaldrende, som vil gi de læring og ferdigheter (Se progresjonsplan).
Gjennom lek og aktiviteter vil vi gi næring til barnas naturlige nysgjerrighet, utforsking, 
undring og vitebegjær. 

De eldste barna i Kråka FUS skal glede seg til å begynne på skolen. De skal 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. Vi besøker de ulike skolene slik at barna skal få bli kjent med hva som skjer i skolen 
og skolefritidsordningen.
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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.

Mer om overgang skole barnehage i Moss kommune kan du lese her: http://www.moss.
kommune.no/_f/p1/ic78d6842-d79e-46db-8556-86e258f8b8f1/moss_kommune_-_aarshjul_
overgang_barnehage_-_skole.pdf

ANDRE SAMARBEIDSINSTANSER:

PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE - PPT 
De gir råd og veiledning til foresatte og barnehagen dersom vi eller dere er usikre/ 
bekymret for barnets utvikling. 
PPT gir sakkyndig vurdering, og barn med nedsatt funksjonsevne og sakkyndig vurdering 
kan få tildelt spesialpedagogisk hjelp etter barnehageloven § 19a
PPT kan også bistå barnehagen med veiledning på systemnivå.

BARNEVERNTJENESTEN
HVORDAN KAN BARNEVÆRNTJENESTEN HJELPE OG STØTTE FAMILIER? 
Alle kan en eller annen gang i livet komme i en vanskelig livssituasjon, hvor de har 
behov for hjelp og støtte til å ivareta egne barns omsorgsbehov. I slike tilfeller har 
barnevernet et ansvar for å hjelpe familien. Mange synes det er vanskelig å ta kontakt med 
barneverntjenesten, da de er redde for at barnet vil bli tatt fra dem. Barnehagen kan være 
et hjelpetiltak, og det vil i mange tilfeller være et samarbeid rundt barnet mellom foresatte, 
barnehage og barneverntjenesten. Barneverntjenesten skal sikre at barn som lever under 
forhold som kan skade deres helse eller utvikling får nødvendig hjelp og omsorg. 

Alle ansatte i barnehagen er pålagt opplysningsplikt uten hinder av taushetsplikten overfor 
barnevernet når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet eller utsatt for andre former 
for omsorgssvikt. Dette jfr.barnehageloven §22. 

Om du trenger hjelp av barneverntjenesten kan du ringe den kommunen du bor i og be om 
en avtale.  Når du møter opp til en samtale vil du sammen med barnevernet kartlegge hvilke 
behov for hjelp og støtte din familie trenger.
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De aller fleste som får hjelp av barnevernet får hjelpen hjemmet i slik at barn og foreldre kan 
leve sammen. Dette kaller vi for hjelpetiltak, og det kan for eksempel være:

  råd og veiledning til familien 
  foreldregrupper 
  støttekontakt 
  økonomisk støtte til barnehageplass 
  økonomisk støtte til skolefritidsordning (SFO/AKS) 
  økonomisk støtte til fritidsaktiviteter eller annet 
  avlastning i helger / besøkshjem

Informasjon om barnevernet på ulike språk finner du her: https://www.bufdir.no/Barnevern/
Om_barnevernet/Om_barnevernet/

HELSESTASJON
Helsesøster og kommunelege kan komme med råd og veiledning mtp smittevern, 
legemiddelhåndtering eller annet foresatte eller barnehagen trenger hjelp til.

TVERRETATLIG SAMARBEID
Ved behov tar vi kontakt med andre instanser som kan bidra til å øke vår kompetanse 
for både enkeltbarn og for barnegrupper. Det var være ekspertinstanser som 
Habiliteringstjenesten, kompetansesentre som for eksempel Frambu.

HØYSKOLE/UNIVERSITET
Vi er en lærende barnehage, og tar imot studenter i praksis ved forespørsel.



11.  ÅRSHJUL
MÅNED AKTIVITET HVEM DELTAR

August 15.  Nytt barnehageår starter – Tilvenning nye barn og 
foreldre starter 18.08

16. Planleggingsdag – Barnehagen stengt.
17. Planleggingsdag – Barnehagen stengt.

Personale, nye barn og 
foreldre. 
Personale
Personale

September Uke 37 Foreldremøte – Egen innkalling kommer. Foreldre og personale.

Oktober 23. FN dagen. Barn og personale

November 5. Planleggingsdag – Barnehagen stengt.
17. Planleggingsdag – Barnehagen stengt

Personale
Personale

Desember 13. Lucia.
17. Nissefest.
Adventssamlinger – hver fredag i desember.

Barn, foreldre og personale
Barn og personale
Barn og personale

Januar 03. Første dag i nytt år. Barn og personale

Februar 04. Samenes nasjonaldag.
25. Karneval.

Barn og personale
Barn og personale

Mars 16. Foreldremøte – Egen innkalling kommer. Foreldre og personale

April  •  08. Påskefrokost
 •  13 . Onsdag før påske. Barnehagen stenger kl 12.00.
       FUS dagen.

Barn og personale
Barn, foreldre og personale
Barn og personale

Mai 03. Markering av Eid
16. 17 mai feiring i barnehagen.
26. Kr.Himmelfartsdag. Barnehagen stengt
27. Planleggingsdag – Barnehagen stengt.

Barn, foreldre og personale
Barn, foreldre og personale
Personale
Personale

Juni 10. Sommerfest. Barn, foreldre og personale

Juli Barnehagen er stengt uke 29 og 30
Ferieavvikling for barn og personale. Alle barn må 
avvikle tre uker sammenhengende ferie mellom 15 juni 
og 15 august.

Redusert antall barn og 
personale.
Avdelinger slås sammen 
når vi er få barn.
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KONTAKTINFORMASJON

Kråka FUS Kulturbarnehage
Storgata 10
1531 Moss

DAGLIG LEDER:
Hege Spetaas: 990 08 224

mail: dl.kraka@bhg.no

AVDELINGER:
Kråkeungen: 908 06 032

mail: krakeungen.kraka@bhg.no

Kråkebolla: 908 05 858
mail: krakebolla.kraka@bhg.no 

Kråkeslottet: 477 12 280
mail: krakeslottet.kraka@bhg.no 

Kråkereiret: 90806055
mail: krakereiret.kraka@bhg.no

Skolekråkene: 908 06 055
mail: skolekrakene.kraka@bhg.no

Kråka


