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VELKOMMEN TIL NYTT 
BARNEHAGEÅR
Året vi har lagt bak oss har vært preget av varierte opplevelser, samspillserfaringer og mye 
lek og moro. 

Moss Kommune er en realfagskommune, så vi har jobbet systematisk med matematikk 
gjennom året i de ulike alderstrinnene. Dette arbeidet videreføres i dette barnehageåret. 
Vi har jobbet prosjektbasert og tatt utgangspunkt i hva barna vært opptatt av. Derfor har 
vi jobbet med prosjekt rundt tog, solsystemet, Labyrint og Taurus og Hakkebakkeskogen. 
I Sjøhagen har vi kompetente voksne som er tilstede og fanger opp barnas interesser og 
signaler og har dermed knyttet barnas engasjement opp i mot rammeplanens mål for å sikre 
barnas utvikling og læring. 

Vi er stolte av å ha mottatt 2.plass i FUS barnehagenes Hverdagsmagipris 2017 for prosjektet 
vårt om Kjøkkenhagen. Arbeidet med denne videreføres og utvikles ytterligere for 
inneværende og neste sesong. Vi kommer også til å videreføre arbeidet vårt med smartmat, 
med fokus på hva slags mat vi burde spise for å få de gode byggeklossene til kroppen vår.

Vi går nå inn i vårt 10 år og det skal bli et år fylt med spennende opplevelser, noen nye 
erfaringer og vi gleder oss til å ta i bruk den nye Rammeplanen for barnehager som trer i 
kraft 1. august 2017. 

I SJØHAGEN FUS ER ALLE BARN BEST !

Jane Myran
Daglig leder

Årsplanen er godkjent av SU juli 2017
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OM OSS
Sjøhagen FUS Barnehage eies av Trygge Barnehager og er en av ca 172 barnehager spredt 
over hele landet.. FUS er opptatt av å drive barnehage med god kvalitet i alle ledd. FUS-
kjeden setter barna i fokus.

Hverdagen preges av et glødende, tilstedeværende og engasjert personale som gir barna 
en skapende hverdag. Gjennom omsorg, lek og læring i et trygt miljø får barna utvikle seg, 
oppleve mestring og får nye utfordringer.

Sjøhagen FUS barnehage er en basebarnehage med 78 barn fordelt på to baser. Krabbeslottet 
0-3 år og Froskedammen 3-6 år. Vi har mange lyse innbydende rom innredet etter tema som 
skal inspirere til ulike typer lek. Barna har en unik mulighet til å velge å være i rom som 
kan skjerme leken og samspillet de har med de andre barna. Barnegruppa er igjen delt inn i 
aldersgrupper. Vi bruker for det meste denne gruppeinndelingen i hverdagen, men av og til 
er det også hensiktsmessig å blande aldersgruppene med tanke på samspill og utvikling.

Samarbeidspartnere
Moss Kommune
Barnevernet
Bedriftshelsetjenesten

Eierstyret
Siden Sjøhagen FUS Barnehage eies og drives av FUS Tryggebarnehager har vi et styre som 
holder øye med driften i samarbeid med daglig leder.
• Eli Sævareid
• Jane Sæves Myran
• SU- representant

Samarbeidsutvalget (SU)
4 foreldrerepresentanter (2 vara)
4 representanter fra personalet(2vara)
I tillegg deltar Daglig leder Jane Myran som eiers representant.
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VISJON OG VERDIER
«SAMMEN GIR VI BARNDOMMEN VERDI, LEK OG GLEDE,  

HVERDAGSMAGI OG VENNEGARANTI»

VERDIER
Summen av verdiene våre er hva det forventes av oss når vi er på jobb, det være seg 
i samspill med barna, i møte med foreldre eller i samarbeid med kollegaer. Vi har valgt 
å sammenstille alle punktene under ett, da alle skal møtes og behandles med likeverd, 
nysgjerrighet og respekt.

GLØDENDE
Vi har godt humør.
Vi er engasjerte og stråler 
med barna.
Vi er lekne og spontane 
voksne.
Vi er fantasifulle.
Vi er nysgjerrige.
Vi har humor.
Vi møter hverandre med et 
smil.
Vi skaper hverdagsmagi.

SKAPENDE
Vi er nysgjerrige og undrer 
oss sammen med barna. 
Vi er opptatt av læring 
i prosesser og ikke 
sluttresultat.
Vi tenker nytt.  
Vi er lekne.
Vi bidrar til mestringsfølelse.
Vi skaper gode opplevelser.

TILSTEDEVÆRENDE
Vi er forberedt når vi 
kommer på jobb. 
Vi ser enkeltbarn og deres 
behov. 
Vi er anerkjennende.
Vi har et sterkt fokus 
på vennegaranti og 
venneanskaffelses-
kompetanse. 
Vi er fleksible.
Vi gir tilbakemelding om 
barnas hverdag
Vi verner om leken og tenker 
at leken kommer først. 
Vi tar vare på de gode 
øyeblikkene.
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Som en del av FUS sin visjon, vil vi skape glede og hverdagsmagi. Dette gjør vi best ved å 
engasjere oss i hverandre og det vi holder på med. Vi gir hverandre et smil, noen gode ord 
eller litt oppmerksomhet. 

Barna skal få oppleve vennskap, lek, glede og humor hver dag. De skal få frihet til å utvikle 
seg etter eget nivå og behov.

For å klare å få til dette må vi voksne være tilstedeværende, lytte, være oppmerksomme og 
entusiastiske i møte med hvert enkelt barn. 

På den måten skaper vi trygge rammer for barnet, slik at vi kan veilede, inspirere, 
tilrettelegge og gi barna tid. Slik ivaretar vi at barna får med seg gode opplevelser fra tiden 
hos oss. 

Barna skal oppleve tilstedeværende voksne som skaper uforglemmelige øyeblikk i barnas 
liv. De skal kunne fantasere og skape hverdagsmagi.  Det skal være gøy å gå i barnehagen, 
spesielt i Sjøhagen. 

HOVEDMÅL FOR FUS- BARNEHAGENE

• FUS- barn har et positivt selvbilde
• FUS- barn er trygge og forskende, 

trives i lek og har vennekompetanse.
• FUS- barn gleder seg til «resten av livet»  

de vet de har påvirkningsmulighet og  
at innspillene deres teller.

• FUS- barn har det bra i barnehagen
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FORMÅLSPARAGRAFEN
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.
 
( Barnehageloven § 1)
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I Sjøhagen FUS er det formålsparagrafen som styrer innholdet i barnehagen, vår kultur 
og vår evne til å kommunisere med barna. Vi er mange voksne som jobber i barnehagen 
og vi har ulike erfaringer som vi har med oss i vårt daglige arbeid. Vi har jobbet med 
formålsparagrafen, om hvordan vi skal forstå og gjøre den til vår egen.

Den mest grunnleggende verdien vi jobber etter er likeverdet, alle mennesker er like mye 
verdt. 

Barna i Sjøhagen FUS barnehage er forskjellige, men alle skal møtes med toleranse, likeverd, 
respekt, glede og humor - uavhengig av kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, etnisitet, 
kultur, sosial status, språk og religion. Vi skal motarbeide enhver form for diskriminering. 
Barna påvirker hverandre gjennom aktiviteter og deres væremåte. Ved å vise toleranse for 
alle, gir vi rom for ulikheter og vi ser på mangfoldet som en ressurs.  

I Sjøhagen FUS barnehage bygger vi vår virksomhet på prinsippet om likestilling og vi ønsker 
å bidra til at barna opplever reell valgfrihet i forhold til hva de ønsker å drive med. Vi ser 
verdien av at barna får være delaktige i sine egne liv og deres behov. De skal anerkjennes 
for den kompetansen de har, følelsene og meningene deres. Dette krever at de voksne lytter 
til barna og ser hvert enkelt individ. Dette kan åpne for et samarbeid slik at vi kan forme 
hverdagen sammen.

Respekt og toleranse skal prege relasjonene i barnehagen, enten det er relasjoner mellom 
barna, voksne og barn, foreldre og ansatte eller mellom de ansatte. I samarbeid med 
hjemmet skal vi ha en helhetlig tilnærming til barnas utvikling. Barnehagen er en del av et 
langt utdanningsløp og gjennom å lære barna om prinsippene i vårt demokratiske samfunn 
ønsker vi å forme gode samfunnsborgere. 

Gjennom vårt arbeid med kjøkkenhagen og smartmat ønsker vi å vise barna at et sunt 
kosthold også kan være bærekraftig, gjennom prosessen fra jord til bord. Sunn helse og 
god tilnærming til ressursbruk er viktig for vår felles fremtid. I hverdagen er vi bevisst på å 
ta vare på ressursene i vårt nærmiljø. Barna skal oppleve et nært forhold til naturen og ha 
respekt for mangfoldet.  

Det er menneskesynet som er grunnsteinen i alt vårt pedagogiske arbeid og samhandling i 
barnehagen. Målet er at verdiene skal synes i det vi gjør. 
Det skal være plass til alle i Sjøhagen FUS barnehage.
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LEK
«Leken skal ha en sentral plass i barnehagen, og lekens egenverdi skal anerkjennes. 
Barnehagen skal inspirere til og gi rom for ulike typer lek både ute og inne.» 
(Rammeplanen s 20) 

FUS har de siste årene hatt fokus på egenledelse i lek og læring, og leken skal være i 
sentrum i alle FUS barnehager. Vi jobber daglig med at de voksne skaper trygghet gjennom 
omsorg, som ligger til grunn for barnas utvikling av egenledelse. Egenledelse er inndelt i to 
sentrale områder, den kognitive- og den sosiale ferdigheten. 

Gjennom leken tilegner barna seg flere egenskaper som danner grunnlaget for egenledelse.
I lek kan vi favne om alle fagområdene i rammeplanen. Hvert fagområde dekker et vidt 
læringsområde, og opptrer sjeldent alene. Leker barna butikk, lærer de blant annet å 
planlegge, organisere, arbeidshukommelse, igangsetting, fleksibilitet, selvregulering og selv-
monitorering.

NÅR BARNET 
DITT SVARER:

«I DAG HAR JEG 
BARE LEKT»

DA HAR 
BARNET DITT:

OPPLEVD 
VENNSKAP

• Latter, livsglede  
og humor. SELVREGULERING

• Øvd på å gi og ta.
• Samarbeidet.
• Blitt utfordret.

SELVMONITORERING
• Lært om egen 

identitet og egne 
grenser.

• Vært empatisk
• Forhandlet

PLANLEGGING
• Øvd på å  

kommunisere
• Tatt initiativ

FLEKSIBILITET
• Vært kreativ

• Øvd på konfliktløsning
• Vært nysgjerrig.

BYGGET SELVFØLELSE
• Kjent på  

mestringsfølelsen 
• Opplevd at man er god 

nok som man er.

IGANGSETTING
• Vist initiativ

• Opplevd samspill 
mellom barn-barn og 

voksne-barn.

ARBEIDSHUKOMMELSE
• Videreutviklet leken.

• Gjort erfaring  
med ulike leketyper.

• Øvd på konsentrasjonen

ORGANISERING
• Fått forståelse 
for lekekoder.
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HVORDAN VI UTNYTTER DET KOGNITIVE
• PLANLEGGING
• ORGANISERING
• ARBEIDSHUKOMMELSE 

SOSIALE FERDIGHETER- HVORDAN VI ER SAMMEN MED ANDRE
• IGANGSETTING
• FLEKSIBILITET 
• SELVREGULERING
• SELVMONITORERING 
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MÅL:
• Leken skal preges av hverdagsmagi, humor og glede.
• Barna skal bli trygge på seg selv og sin rolle i leken.
• Barna skal få erfaringer med å håndtere konflikter, forhandlinger og samarbeide i leken.
• Det skal legges til rette for å bygge vennskap i leken.

TILTAK:
• For å inspirere til hverdagsmagi må vi voksne by på oss selv. Dette gjør vi gjennom at 

vi for eksempel har eventyrsamling for barna en gang i måneden, dette for at vi skal 
inspirere til videre lek. 

• De voksne må til enhver tid støtte og lede barn for at alle skal bli inkludert i lek.
• Ut fra alder og erfaring skal vi gi alle mulighet til å utfolde seg med ulike leketemaer.
• Vi legger til rette for at barna kan innhente utstyr de trenger i leken. Dette kan for 

eksempel være rekvisitter.
• Vi setter av tid til at den frie leken kan få utvikle seg under oppfølging av støttende og 

tilstedeværende voksne.
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SOSIALKOMPETANSE OG 
VENNSKAP
Nytt av året er rammeplanens fokus på livsmestring og helsefremmende tiltak i barnehagen.
Å mestre sosiale samspill, etablere og opprettholde vennskap er viktige elementer for trivsel, 
livsglede, mestring og følelsen av å være verdsatt. Sosialt samspill utvikler barns ferdigheter, 
kunnskaper og holdninger. Å utvikle sosial kompetanse er grunnleggende for trivsel og 
utvikling av vennskap. 

Vennegaranti er et av Fus sine kundeløft som vi skal ha fokus på. Vennegaranti betyr at vi 
gjør alt vi kan for at barn skal bli i stand til å danne gode og sterke følelsesmessige bånd til 
andre. Vi gir da barna et godt grunnlag for å tilegne seg venneanskaffelseskompetanse. 

Det å få en venn er ofte resultatet av trygghet på egne ferdigheter og mestring i sosiale 
sammenhenger. 

MÅL: 
• Barna skal oppleve vennskap og lære hvordan de skal ta kontakt i leken og hvordan de 

skal opprettholde et godt samspill med andre 
• Alle barn skal ha minst en venn 

TILTAK: 
• Støtte opp om barnas selvfølelse, slik at de kan mestre balansen mellom å lede og bli 

ledet i samspill med andre. 
• Personalet i barnehagen skal forebygge og stoppe diskriminering, mobbing, krenkelser 

og hindre uheldige samspillsmønstre
• Være gode rollemodeller ved å vise for barna hva det betyr å være gode for hverandre, 

støtte de i å sette egne grenser og veilede dem i konfliktsituasjoner
• Vi har fokus på vennskap som et gjennomgående tema hele året. Vi har en egen 

vennskapsmarkering på FUS dagen i april hvert år.
• Legge til rette for felles opplevelser, for å styrke samholdet og bygge vennskap. 
• Støtte barna i å ta andres perspektiv, se ting fra flere sider og reflektere over egne og 

andres følelser, opplevelser og meninger.
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BARNS RETT TIL 
MEDVIRKNING
«Alle barn skal erfare å få innflytelse på det som skjer i barnehagen» 
(Rammeplanen 2017) 

I Sjøhagen skal det være rom for spontanitet i hverdagen. Barna skal vite at de har 
påvirkningsmulighet og at deres innspill gjør en forskjell. Personalet skal være bevisst 
sitt ansvar å observere, tolke og lytte til barnas signaler i hverdagen. Hos oss kommer 
barnet først og vi endrer gjerne planene våre til det beste for barna våre. Vi skal ivareta 
barnas initiativ og invitere dem med inn i planleggingsfasen samt dokumentasjon og 
vurderingsarbeidet vårt. Det er barna som er ekspertene på tilbudet vi gir dem. 

Allikevel er det viktig at personalet tillegger barnas mulighet for medvirkning utfra alder og 
modenhet. 

MÅL: 
• Barna vet de har påvirkningsmulighet 
• Barna skal få ta del i dokumentasjon og vurderingsarbeid 
• Barna skal få erfare og styre hverdagen og prosjektene våre 

TILTAK: 
• Vi vil lytte til barnas meninger og ideer 
• Gjennomføre barnesamtaler 
• Personalet skal lytte og observere småbarnas kroppsspråk slik at de har en reel 

påvirkningsmulighet på sin egen hverdag 
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BRUKERMEDVIRKNING
I følge barnehageloven skal barnehagen i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta 
barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig 
utvikling. Foreldrene skal vite at deres synspunkter om sitt barns hverdag blir lyttet til og 
vurdert og at barnehagen gir en faglig begrunnelse for valgene sine. Samarbeidet skal alltid 
ha barnets beste som mål ; det gjør vi ved at:
• Foreldre får tilbud om 2 samtaler med pedagog hvert barnehageår, der vi ønsker å utveksle 

observasjoner og vurderinger knyttet til barnets helse, trivsel, utvikling og læring. 
• Vi har en årlig brukerundersøkelse som det er veldig viktig at alle svarer på. Når 

resultatet for denne foreligger, utarbeider vi en tiltaksplan for å justere og høyne 
kvaliteten ytterligere. 

• Vi har 2 foreldremøter i løpet av året, der det ene er temabasert.
• Foreldrerådet velger hvert år fire representanter (SU) som på vegne av alle skal 

fungere som foreldrenes stemme til barnehagen, slik at man kan fremme foreldrenes 
fellesinteresser og bidra til å skape et godt barnehagemiljø.

• SU skal forelegges saker som er viktige for foreldrenes forhold til barnehagen.

Det er den daglige dialogen mellom foreldre og personalet som er viktigst og som legger 
grunnlaget for samarbeid til barnets beste.
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PROSJEKTARBEID
I og med at vi har fått en ny rammeplan, så har vi bestemt oss for å ha noen faste prosjekt 
for hele barnehagen. Vil vi jobbe med prosjektene på forskjellige måter, da de må tilpasses 
alder. Vi tar da utgangspunkt i progresjonsplanen vår. 
Prosjektene heter som følger:

• August / September: Kroppen min.
• Oktober / November: Jeg i verden.
• Desember: Jul
• Januar / Februar: Eventyr. Fokus på nasjonale minoriteter, kulturarven vår og lokale 

tilknytninger. 
• Mars: Kunst og kultur. Vi markerer barnehagedagen. 
• April: Vennskap og bærekraftig utvikling. Hvordan ta vare på hverandre og jorda vår. 
• Mai: Landet vårt. 
• Juni: Forskerspirer, med fokus på realfag. 

Selv om vi i år har lagt noen faste prosjekt så vil vi ha fokus på å kunne undre oss 
sammen over barnas innspill og ta utgangspunkt i det når vi jobber med de ulike temaene. 
Prosjektarbeid kan både bety at vi sår «frø» og gir barna inspirasjon til å undre seg ekstra.

Vi vurderer alle prosjekt fortløpende på samarbeidsmøter og utarbeider en skriftlig vurdering 
i slutten av mnd. 
 
Det er viktig for oss å bevare og videreutvikle denne arbeidsmetoden, da vi ser at barna har 
stor påvirkningsmulighet på sin egen hverdag, samt en kilde til inspirasjon for personalet.

«VI UNDRER OSS SAMMEN OM DET VI SER»
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SATSNINGSOMRÅDER

SMARTMAT
Fus smartmat er et mat og måltidsprosjekt som først og fremst skal fremme matglede hos 
barn. Vi mener at trivelige måltider bidrar til matglede og gode matvaner for barna i FUS 
barnehagene. Næringsrik og riktig mat som inneholder nok av de gode «byggeklossene» er 
en forutsetning for å sikre optimal utvikling av hjernen og resten av kroppen. Det bidrar til at 
barna får overskudd til aktivitet og konsentrasjon.

«Gjennom medvirkning i mat- og måltidsaktiviteter skal barna motiveres til å spise sunn mat 
og få grunnleggende forståelse for hvordan sunn mat kan bidra til god helse»  
( Rammeplanen 2017)
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MÅL:
• Barna skal få i seg de byggeklossene som kroppen trenger for en god utvikling
• Barna skal få forståelse for hvorfor kroppen trenger byggeklossene
• Barna skal glede seg til måltidene og ha gode samtaler ved bordet

TILTAK:
• Lage mat med barna og snakke om de forskjellige matvarene
• Ha god tid ved måltidene
• Inspirere med fortellinger om matens byggeklosser. Bruke boken Sukkerkok i hodet.
• Vi serverer grønnsaker til måltidene.
• Vi bruker ren fisk eller fiskemat med høyest mulig fiskeinnhold.
• Vi bruker rent kjøtt eller kjøttvarer med høyest mulig kjøttinnhold.
• Vi bruker mest mulig næringsrikt korn.
• Vi balanserer inntaket av ulike typer fett.
• Vi bruker vann som tørstedrikk.
• Vi bruker naturlige søtningsstoffer.
• Vi serverer alternativer til brødmåltidet så ofte vi kan.
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KJØKKENHAGEN
Som en del av smartmat har vi opparbeidet oss en kjøkkenhage i barnehagen.
Kjøkkenhagen ønsker vi skal bli en arena for undring, læring og opplevelse av naturens 
små mirakler. Vi skal undre oss sammen over hvor maten vår kommer fra. Vi stimulerer alle 
sanser; føler, lukter, ser og smaker.

MÅL:
• Bærekraftig utvikling: La barna få ta del i prosessen fra frø til ferdig produkt
• Barna skal få oppleve gleden av å smake egenprodusert mat
• Barna får kjennskap til naturen og bærekraftig utvikling, lære av naturen og blir kjent 

med hvordan de kan ta vare på naturen

TILTAK:
• Finne egnet litteratur og aktiviteter
• Følge kjøkkenhagen gjennom årstidene
• Inkludere barna i stell, vanning og høsting i kjøkkenhagen
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REALFAG 
Moss Kommune er en realfagskommune, realfag er: Naturvitenskap (Astronomi, fysikk, 
kjemi, biologi, geologi) og matematikk. Vi ønsker å videreføre dette i vårt arbeid med 
rammeplanens fagområder. 

Fagområdet omfatter lekende og undersøkende arbeid med sammenligning, sortering, 
plassering, orientering, visualisering, former, mønster, tall, telling og måling. Det handler 
også om å stille spørsmål, resonere, argumentere og søke løsninger. ( Rammeplanen 2017)

MÅL:
• Barna oppdager og undrer seg over matematiske sammenhenger.
• Barna utvikler forståelse for grunnleggende matematiske begreper.
• Leker og eksperimenterer med tall og telling.

TILTAK: 
• Vi bruker matematiske begreper og  reflekter aktivt i hverdagen.
• Vi legger til rette for matematiske erfaringer gjennom å berike barnas lek og hverdag med 

matematiske ideer og utdypende samtaler. 
• Vi har opparbeidet oss et årshjul, som er et arbeidsdokument for oss ansatte, hvor hver 

måned har temaer som: Telling/tall, begreper, måling, mengde, geometriske former, 
sortering, mønster og symmetri, rom og retning og tallsystem.
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DANNING
Begrepet danning er stort. Både omsorg, læring, oppdragelse og sosialisering ligger alle 
under dette begrepet. I følge rammeplanen skal barnehagen støtte barna i å forholde seg 
prøvende og nysgjerrig til omverden og bidra til å legge til rette for modig, selvstendig og 
ansvarlig deltakelse i et demokratisk fellesskap. 

I barnehagen skal barna få delta i beslutningsprosesser og utvikling av felles innhold. Barna 
skal støttes i å uttrykke synspunkter og skape mening i den verden de er en del av. Gjennom 
samspill, dialog, lek og utforskning blir barna bedre kjent med seg selv og andre. Barnehagen 
skal også bidra til å fremme barnas tilhørighet til samfunnet, natur og kultur.

MÅL
• Barna skal få felles opplevelser og erfaring i forhold til sosialt samspill.
• Barna skal utvikle selvstendighet og bli hørt i et demokratisk fellesskap.
• Barna skal erfare mangfold og ulikhet i forskjellige kulturer. 

TILTAK: 
• Voksne som er deltagende og tilstedeværende rollemodeller i det sosiale samspillet.
• Voksne som har fokus på medvirkning for hvert enkelt barn. Som legger merke til, 

anerkjenner og følger opp barnas initiativ, slik at de erfarer at deres stemme har 
påvirkningskraft. 

• Voksne som synliggjør og fremhever mangfold og ulikhet som grunnlag for utforskning, 
læring og opplevelser. 

• Bevisst bruk av pedagogisk materiell som STEG FOR STEG og Nelly og Hamza 
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OMSORG 
Alle situasjoner i barnehagehverdagen hos oss skal preges av omsorg både i lek, læring, 
stell, måltider, påkledning og grensesetting. 

For barnehagen er det en primæroppgave å gi omsorg og nærhet. Gjennom omsorg skal vi gi 
barna en trygg hverdag for å styrke deres tillitt til seg selv og andre. Barnehagen skal aktivt 
legge til rette for omsorgsfulle relasjoner mellom barna og personalet og mellom barna, som 
grunnlag for trivsel, glede og mestring. Personalet skal arbeide for et miljø som ikke bare 
gjør barna til mottakere av omsorg, men som også verdsetter deres omsorgshandlinger. 

MÅL:
• Barna skal føle seg betydningsfulle.
• Barna blir sett på som likeverdige mennesker. 
• Barna skal føle trygghet til å være seg selv i alle settinger og utrykke egne meninger. 

TILTAK:
• Vi skal legge til rette for at barna kan knytte seg til personalet og hverandre.
• Vi skal møte alle barn med åpenhet, varme, interesse og vise omsorg for hvert enkelt barn.
• Vi skal støtte og oppmuntre barna til å vise omsorg for andre og til selv å kunne ta imot 

omsorg. 
• Vi skal bidra til at barna kan utvikle tillit til seg selv og andre.
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SPRÅKLIG KOMPETANSE
Småbarnsalderen er den grunnleggende perioden for utvikling av språk. Samhandling 
gjennom kroppsspråk og lek med lyder er en vesentlig del av barnets måte å nærme seg 
andre mennesker på.  At voksne oppfatter og bekrefter barns uttrykk og samtidig setter 
ord på deres inntrykk og opplevelser, er av avgjørende betydning for videre utvikling av 
talespråket. Språket er personlig og identitetsdannende og nært knyttet til følelser.

Kommunikasjon og språklig kompetanse er nødvendig for å forstå omverdenen, bygge 
relasjoner, kommunisere og samhandle med andre mennesker. Barnehagen skal anerkjenne 
barnas ulike språk og kommunikasjonsuttrykk og verdsette mangfold.

MÅL: 
• Barn skal få delta i aktiviteter som fremmer språkstimulering.
• Barna skal lære å sette ord på følelser og løse konflikter på egenhånd.
• Barna skal få erfaring med rim, regler, sanger og bevegelsessanger.
• Barna skal få oppleve et språkstimulerende miljø i alle hverdagssituasjoner.

TILTAK:
• Vi skal anerkjenne og respondere på barnas ulike verbale og non-verbale utrykk og sette 

ord på deres språkutvikling.
• Vi skal legge til rette for at alle barn involveres i samspill og i samtaler og får delta i 

språkstimulerende aktiviteter. 
• Vi skal følge med på barnas kommunikasjon og språk og fange opp og støtte barn som 

har ulike former for kommunikasjonsvansker, som er lite språklige aktive eller har sen 
språkutvikling. 
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LÆRING
I barnehagen skal barna oppleve et stimulerende miljø som støtter opp om deres lyst 
til å leke, utforske, lære og mestre. Barnas nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær skal 
anerkjennes, stimuleres og legges til grunn for deres læringsprosesser. 
(Rammeplanen side 22) 

Vårt syn på læring er at det er noe som foregår hele tiden mens barna er i barnehagen. Det 
gjør at vi voksne må være oppmerksomme og bevisste rollemodeller i alt vi gjør sammen 
med barna. Vi ønsker å legge til rette for et læringsfellesskap der barna kan få bidra i egen 
og andres læring. Læringen skal være helhetlig og tverrfaglig. 

MÅL:
• Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper, holdninger og ferdigheter. 
• Barna skal forstå sammenhenger, utvide perspektiver og få ny innsikt. 

TILTAK: 
• Personalet skal legge til rette for et inkluderende læringsfellesskap, gjennom å støtte og 

berike barnas undring, kreativitet, nysgjerrighet, læringslyst og tiltro til egne evner. 
• Personalet skal legge til rette for at barna skal få undersøke, oppdage og forstå 

sammenhenger, ved å reflektere og skape forståelse og mening sammen med dem. 
• Personalet skal sørge for at barna får variasjoner i opplevelser og erfaringer. Samt 

tilpassede utfordringer og mestringsopplevelser. 
• Personalet bruker progresjonsplanen aktivt i planlegging og vurderingsarbeid. 
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PROGRESJONSPLAN 
I Sjøhagen FUS Barnehage har vi utarbeidet en progresjonsplan for å synliggjøre hvert 
enkelt fagområde tilpasset barnets alder, erfaringer, interesser, kunnskaper og ferdigheter. 
Barnehagen skal ta utgangspunkt i barnas engasjement og bidrag til at arbeidet med 
fagområdene kan oppleves som en meningsfull og morsom del av barnas hverdag.  
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KOMMUNIKASJON, SPRÅK & TEKST
Gjennom arbeid med fagområdet skal barnehagen bidra til at barna får utforske og utvikle sin 
språkforståelse, språkkompetanse og et mangfold av kommunikasjonsformer.  
(Rammeplanen side 47) 
 
Hos oss i Sjøhagen er det viktig at personalet skaper et variert språkmiljø, hvor vi har 
fokus på språkstimulering gjennom å benevne alt vi gjør sammen med barna. Vi har et 
bevisst forhold til vår kommunikasjon med hverandre og passer på å stille mest mulig åpne 
spørsmål. Vi skal fantasere, leke med lyder og rytmer for å stimulere barnas forteller glede, 
samt evnen til å reflektere og undre seg.
 

KRABBESLOTTET FROSKEDAMMEN FROSKEKLUBBEN 
Barna får erfaring med 
rim, regler, sanger og 
bevegelsessanger. 
 
Barna blir lest for og opplever  
dramatisering av eventyr. 
 
Eget opplegg med «Bokorm» 
hvor barna har med egne bøker. 
 
De voksne har fokus på 
språkstimulering, setter ord på 
det de gjør og gir barna erfaring 
med verbalt og nonverbalt språk. 
 
Får enkle beskjeder/ oppgaver, 
som skaper mestringsfølelse.  
 
Enkel «Kims» lek med færre 
konkreter. 
 
Bruk av enkle spill. 
 
Vi hjelper barna å sette ord på 
følelser og veileder de til å løse 
konflikter. 

Vi jobber med at barna skal 
kjenne igjen sitt eget navn og får 
førstehåndserfaring med tall og 
bokstaver. 
 
Høytlesning i samlingsstunder, 
måltidet og i mindre grupper. 
 
Fokus på språkstimulering i alle
 her og nå situasjoner.  
 
Barna får være Ordensfrosker. 
 
 
Barna skal få oppleve språkleker, 
lytteaktiviteter, ”kims lek”, bruk 
av taktil sans og ”lydleker” med 
rim. 
 
Barna møter et mangfold 
av bøker, sang, bilder og 
uttrykksformer. 

Barna leker med bokstaver, lyder 
og tallbegrep, rimer og lager 
gåter. 
 
Vi gir barna kjennskap til 
alfabetet og skrevet tekst. 
 
Barna øver på å skrive navnet 
sitt selv og lekeskriver. 
 
Vi leser bøker med litt lengre 
handling for barna og synger 
sanger med flere vers. 
 
Barna øver på å uttrykke seg 
muntlig i gruppe og en til en og 
vi oppmuntrer de til å fortelle 
om opplevelser og erfaringer, 
og sette ord på følelser og 
meninger. 
 
 
Barna er med på dramatisering 
av eventyr. 
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KROPP, BEVEGELSE, MAT OG HELSE. 
Gode vaner som tilegnes i barnehagealder, kan vare livet ut. Barnehagen skal legge til rette 
for at alle barn kan oppleve bevegelsesglede, matglede og matkultur, mentalt og sosialt 
velvære og fysisk og psykisk velvære.  
(Rammeplanen side 49)

Hos oss i Sjøhagen vil det si at vi vil være aktive og tilstedeværende voksne som støtter og 
utfordrer barna til kroppslig lek. Vi skal være et støttende stillas for hvert enkelt barn og 
jobbe for at de opplever mestringsfølelse. Satsningsområdet vårt med Smartmat gjør at vi 
jobber mye med viten om hva et godt og variert kosthold gjør for kroppen vår. Arbeidet med 
kjøkkenhagen sier noe om prosessen fra jord til bord.

Vi jobber for at alle barna skal få en god selvfølelse. Ved at vi voksne setter ord på at 
forskjellighet er bra, at alle er gode nok uansett og at vi støtter opp under mestringsfølelser 
med omsorg og motivasjon, så håper vi at barna får en positiv oppfatning av seg selv. Dette 
anser vi som noe av det viktigste vi kan gi barna i løpet av den tiden de er hos oss.
 

KRABBESLOTTET FROSKEDAMMEN FROSKEKLUBBEN 
Vi gir barna bevegelsesglede og 
plass til lek ute og inne hver dag. 
Tumlelek, lek med ball, puter og 
madrasser. 
 
Barna får oppleve turer i 
nærmiljøet og mulighet til å 
bevege seg på ulike underlag. 
 
Vi ønsker at barna skal utvikle 
et positivt forhold til mat 
gjennom at de kan være med 
i matlaging og delta i arbeidet 
med kjøkkenhagen. 
 
Barna øver seg på å gå på do og 
slutte med bleie. 
 
Barna lærer gode rutiner 
i forhold til hygiene, eks 
håndvask. 
 
Bevegelsessanger med 
benevning av kroppsdeler for å 
få kunnskap om kroppen. 

Barna øver på grunnleggende 
bevegelser (som f.eks 
rulle, hoppe og hinke) for 
å videreutvikle motoriske 
ferdigheter, kroppsbeherskelse, 
koordinasjon og fysiske 
egenskaper. 
 
Vi går på turer i nærmiljøet, i 
ulendt terreng og barna bærer 
tursekken sin selv. 
 
Barna øver på å mestre av og 
påkledning selv i garderoben. 
 
Barna øver på å helle melk selv 
og smører sin egen mat. De 
deltar i matlaging og gjennom 
å lese i boken «Sukkerkok i 
hodet» får de kunnskap om 
hva slags mat som lager gode 
byggeklosser for kroppen vår. 
 
Barna øver seg på å gå på do og 
slutte med bleie.

Vi gir barna gode erfaringer med 
å være ute i naturen, gå lengre 
turer og med å utfordre seg selv 
fysisk ved for eksempel å delta i 
sanseløype og klatre. 
 
Vi lærer barna å beherske av- og 
påkledning og å holde 
orden i egne klær. 
 
Vi har fokus på at barna selv 
skal kunne vurdere påkledning 
opp i mot årstid og vær - 
selvstendighetstrening. 
 
Vi skal gi barna kjennskap til 
elementene i et sunt kosthold. 
 
Vi utfordrer barna til å utvide 
smakssansen. 
 
Barna lærer å ha et godt forhold 
til hygiene, være trygge på sin 
egen kropp, sette grenser for 
sin egen kropp, og respektere 
andres grenser.  
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KUNST, KULTUR OG KREATIVITET.  
I barnehagen skal barna få estetiske erfaringer med kunst og kultur i ulike former og 
organisert på måter som gir barna anledning til utforskning, fordypning og progresjon. 
(Rammeplanen s. 50) 

Hos oss i Sjøhagen vil det si at vi ønsker å være lyttende og anerkjennende i møte med 
barnas skaperglede. At vi har et bevisst forhold til hva slags kunstopplevelser vi ønsker å 
gi barna og setter av tid til at barna kan bearbeide inntrykk og følelser i møte med kunst, 
kultur, og estetikk gjennom skapende aktiviteter inne og ute. Vi har bestemt oss for å trekke 
ut et av de fire kundeløftene til FUS og ha ekstra fokus på det i året som kommer og det er: 
Eventyrlyst. Det vil vi gjøre gjennom at personalet fremfører forskjellige eventyr for barna i 
fellessamlinger for alle barna en gang i måneden. For det å vise eventyrlyst og at det å by på 
seg selv i møte med barna er viktig for oss.  
 

KRABBESLOTTET FROSKEDAMMEN FROSKEKLUBBEN 
Vi vil gjøre barna kjent med å 
bruke tegneblyanter, pensel og 
fingermaling. 
 
Vi vil gi barna erfaring med å forme 
sand og snø. 
 
Lek med plastelina og duplo. 
 
Barna skal få erfare rytmer med bruk 
av rytmeinstrumenter. 
 
Vi skal legge til rette for utvikling av 
fantasi og skaperglede i leken.  
 
Vi skal spille musikk og legge til 
rette for dans og bevegelsesglede. 
 
Barna blir kjent med enkel 
dramatisering, som tilskuere og 
deltakere. 
 

Barna skal få prøve forskjellige 
instrumenter. 
 
Barna skal få erfaring med å bruke 
3. dimensjonale uttrykk. Snekring, 
veving, plastelina og naturmaterialer. 
Som innimellom kan bli til en 
estetisk utstilling.  
 
Barna skal få øvelse i å bruke 
fantasi, kreativ tenkning og 
skaperglede gjennom skapende 
virksomhet inne og ute. 
 
Bli kjent med eventyr, musikkverk og 
malerier fra ulike tidsepoker.  
 
Barna får erfaring med å være 
tilskuer og dramatisere foran et 
publikum.  
 

Vi skal jobbe målrettet mot å ha et 
godt blyantgrep. 
 
Barna skal få kjennskap til å blande 
og bruke primærfargene i skapende 
arbeid og male på ulikt materiell. 
 
Barna skal kunne oppleve ulike 
følelsesuttrykk i musikk, drama og 
kunst. 
 
Vi vil gi barna et forhold til kunst og 
kultur gjennom besøk på utstillinger, 
teater og lignende. 
 
Byvandring hvor ser på, samtaler og 
får kunnskap om statuer vi har her 
i Moss.   
 
Barna lærer dikt utenat som 
fremføres foran et publikum.  
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NATUR, MILJØ OG TEKNOLOGI. 
Barnehagen skal legge til rette for at barna får et mangfold av naturopplevelser og får 
oppleve naturen som arena for lek og læring. (Rammeplanen s. 52)

Hos oss i Sjøhagen vil vi legge til rette for mangfoldige naturopplevelser, hvor vi samtaler 
med barna og gir de tid til å undre seg, stille spørsmål, reflektere over det de ser og 
opplever. Vi vil synliggjøre naturfenomener og legge vekt på hvordan vi på en best mulig 
måte skal ta vare på naturen og jordkloden vår.  

KRABBESLOTTET FROSKEDAMMEN FROSKEKLUBBEN 
Vi blir kjent med dyrelyder og ser 
etter sportegn på tur. 
 
Vi vil at barna skal oppleve glede 
ved å være ute i ulikt vær og ulike 
årstider gjennom at vi voksne . 
 
Barna skal få utforske hele 
barnehagens uteområde. 
 
Synliggjøre naturfenomener som 
f.eks. ved å lage is og smelte is. 
 
Vi eksperimenterer gjennom året 
og har forskeruker i juni hvor vi 
eksperimenterer og undrer oss over 
fysiske lover.   

Vi skal studere hva vi finner 
på bakken, i skogen, i fjæra og 
reflektere om sammenhenger i 
naturen.  
 
Lage konstruksjoner av ulike 
materialer og utforske muligheter 
som ligger i redskaper og teknologi.  
 
Barna skal lære seg gode holdninger 
og respekt for naturen. 
 
Barna skal få oppleve undring over 
naturens mangfoldighet, og få 
bevissthet rundt de fire årstidene. 
 
Barna skal få kjennskap til 
brannvern. 
 
Vi eksperimenterer gjennom året 
og har forskeruker i juni hvor vi 
eksperimenterer og undrer oss over 
fysiske lover. 
 

Barna skal få en begynnende 
forståelse av begrepet ”bærekraftig 
utvikling” gjennom kildesortering, 
rydde/plukke søppel på tur i 
nærmiljøet og ta vare på naturen. 
 
Få kjennskap til menneskets 
livssyklus.  
 
Lage konstruksjoner av ulike 
materialer og utforske muligheter 
som ligger i redskaper og teknologi.  
 
Vi eksperimenterer gjennom året 
og har forskeruker i juni hvor vi 
eksperimenterer og undrer oss over 
fysiske lover.   
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ANTALL, ROM OG FORM
Arbeid med fagområdet skal stimulere barnas undring, nysgjerrighet og motivasjon for 
problemløsning. (Rammeplanen s. 53)

I Sjøhagen skal personalet motivere, være med og undre seg og stimulere til matematiske 
aktiviteter i hverdagen. Vi skal støtte barnas nysgjerrighet og oppmuntre til utholdenhet i 
problemløsning og logisk tenkning. Dette skal vi gjøre gjennom aktiv bruk av matematiske 
begreper og utdypende samtaler.

KRABBESLOTTET FROSKEDAMMEN FROSKEKLUBBEN
Barna skal lære begrepene stor 
og liten gjennom fysisk erfaring 
med gjenstander. (liten ball, stor 
ball)

Barna skal lære å sette sammen 
enkle puslespill og dermed 
få erfaring med former og 
gjenstanders egenskaper.

Erfaring med mengde og telling 
gjennom matlaging og i lek.

Bruke kroppen og sansene for å 
utvikle romforståelse gjennom 
lek og hinderløype.

Barna skal lære om former og 
øve på å telle gjenstander.

Barna skal få erfaring med 
problemløsning, mengde, 
størrelser gjennom å bygge med 
lego og kulebane.

Barna er med i faste I-pad 
grupper og alle får spille 
pedagogiske spill en gang i uken.

Barna skal utvikle grunnleggende 
matematiske begreper gjennom 
f.eks. å dekke på tralla, lære om 
en til en korrespondanse, dvs. 
dekke på til riktig antall barn som 
skal spise.

Barna skal få erfaring med 
sortering på forskjellige måter, 
speiling av former som f.eks. når 
man klipper snøkrystaller.

Barna skal få kjennskap til 
tallrekken, kjenne til ukedagene, 
måneder og de forskjellige 
årstidene.

Barna er med i faste I-pad 
grupper og alle får spille 
pedagogiske spill en gang i uken.

Barna skal kjenne til begreper 
som størst – minst, yngst – eldst 
osv.

Barna skal få kjennskap med 
måleenheter som meter, 
grader, liter og å bruke ulike 
måleredskaper som termometer, 
målebånd osv.
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ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI. 
Etikk religion og filosofi er med på å forme måter og oppfatte verden og mennesker på og 
preger verdier, normer og holdninger.(Rammeplanen s.54)

Hos oss i Sjøhagen skal personalet være bevisst sine egen holdninger og verdier og hvordan 
disse preger arbeidet med barna. Vi skal møte hvert enkelt barn og familie med interesse, 
nysgjerrighet og respekt. Vi skal undre oss over eksistensielle, etiske og filosofiske spørsmål. 
Vi skal legge til rette for barnas nysgjerrighet, interesse og toleranse over ulikheter og 
mangfoldet både i barnehagen og i samfunnet ellers. 

KRABBESLOTTET FROSKEDAMMEN FROSKEKLUBBEN
Vi vil at barna skal lære og erfare 
empati,  gjennom fokus på å 
kjenne igjen og forstå følelsene:
lei seg, glad og sint.

Barna skal få oppleve å bli sett, 
hørt og forstått.

Barna skal være med å markere 
høytider og tradisjoner

Vi vil gi barna kjennskap til 
kristne  tradisjoner.

Barna skal få rom til å undre seg.

Barna skal få lære å kjenne 
igjen følelser og undre seg over 
følelsesuttrykk.

Barna skal lære å forhandle, dele 
og forholde seg til konfliktløsning 
og turtaking.

Barna skal få oppleve å ha 
innflytelse
i barnehagen

Barna skal lære å se egne 
og andres følelser og behov, 
hjelpe hverandre og respektere 
hverandre.

Barna skal utvikle evne til å løse 
konflikter.

Barna får kjennskap til, forstå og 
reflekterer over grunnleggende 
normer og verdier.

Barna skal få utvikle evnen til 
å stille spørsmål, resonnere og 
undre seg.

Vi ønsker at barna skal kunne 
uttrykke tanker, spørsmål og
være nysgjerrig på livet.

Vi ønsker å lære barna respekt 
for mangfold. Kjenne til at alle 
mennesker er forskjellige og har 
ulike
forutsetninger.

Barna skal utvikle interesse og 
respekt for hverandre og forstå 
verdien av likheter og ulikheter i 
et fellesskap.

Barna får kjennskap til kristne 
tradisjoner og andre tradisjoner 
knyttet til hvert enkeltbarns 
religion og livssyn.
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NÆRMILJØ OG SAMFUNN.
Barnas medvirkning i barnehagehverdagen, legger grunnlaget for videre innsikt og erfaring 
med deltakelse i et demokratisk samfunn. (Rammeplanen s.56)

I Sjøhagen skal barna oppmuntres til og erfare at deres meninger teller og gjør en 
forskjell i hverdagen. Alle skal ha lik mulighet for deltakelse og det stilles krav til de 
voksnes engasjement og evne til å tolke barnas uttrykk og følelser. Vi jobber aktivt med 
formålsparagrafen, slik at barna blir best mulig rustet til å bli en del av et demokratisk 
samfunn. Vi skal synliggjøre og verdsette de gode øyeblikkene i barnegruppa

KRABBESLOTTET FROSKEDAMMEN FROSKEKLUBBEN
Barna skal oppleve at likestilling 
har en betydning i hverdagen.

Barna får tilhørighet til
hverandre som gruppe gjennom 
felles aktiviteter og opplevelser.

Barna lærer navn på andre barn 
og voksne i barnehagen.

Barna lærer enkle oppgaver som 
å legge ting i hylla, rydde etter 
maten.

Barna får høre om og blir kjent 
med norske minoriteter, særlig 
samene

Barna får oppleve og bli kjent 
med området rundt barnehagen 
når vi er på tur.

Barna blir kjent med hvilke 
fasiliteter nærmiljøet har å by på 
(eks vann, båter, tog, strand og 
butikk.)

Bussturer, bli kjent med byen vår.

Barna lærer navnet på 
barnehagen og byen vår.

Barna utvikler samhold og 
gruppefølelse gjennom 
samlingsstunder og andre 
aktiviteter.

Barna hjelper til med enkle 
oppgaver, sette på tralla og 
generelt bidra til fellesskapet ved 
å ”hjelpe til”.

Barna skal få erfare at de selv 
og andre er med på å påvirke og 
at alle er viktig for fellesskapet. 
Samt erfare at egne handlinger 
kan påvirke andre.

Barna blir kjent med norske 
minioriteter, med særlig fokus på 
samene

Barna lærer seg å kunne stille 
spørsmål, samtale og filosofere 
rundt demokratiske prosesser

Vi går på tur for å se hvor barna 
bor og øver på gateadressen til 
hvert barn.

Barna skal få høre om og bli 
kjent med norske minioriteter, 
særlig samene

Barna skal få kjennskap til FNs 
barnekonvensjon
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NÅR BARNET BEGYNNER I 
BARNEHAGEN
Hos oss er det viktig å legge til rette for en trygg og god start for både barnet og foreldre når 
de begynner i barnehagen. Derfor blir alle nye familier møtt av en ansatt som har et spesielt 
ansvar for å gi barnet ekstra omsorg, trygghet og oppmerksomhet i løpet av den første tiden 
i barnehagen. Vanligvis vil en tilvenningsperiode sammen med foreldrene vare i tre dager, 
men har barnet behov for mer tid så setter vi av det. Vi tilbyr også en oppstarts samtale i 
løpet av de første dagene, slik at vi kan bli godt kjent med dere.  Alle barn er forskjellige og 
det er viktig for oss å ha en god dialog med foreldrene helt fra begynnelsen av, slik at vi får 
til en trygg start. 

OVERGANGER INNAD I 
BARNEHAGEN
Vi har satt av mye tid til at overgangen for de eldste barna på småbarnsbasen Krabbeslottet, 
skal bli godt kjent med barn og voksne før de begynner på storbarnsbasen Froskedammen. Vi 
setter av mye tid det siste året de går på Krabbeslottet for at de gradvis skal bli kjent og håper 
at det vil gjøre at overgangen blir trygg for hvert enkelt barn. Overgangen består av følgende:
• Mye lek på uteområdet sammen Froskedammen barna
• Når de eldste barna er ute, så leker de nye barna inne på storbarnsbasen, for å bli kjent 

med lokalene. 
• Fellesturer med de yngste barna på Froskedammen noen måneder før overgangen
• Vi har fokus på at personalet på storbarnsbasen skal bruke tid i uteleken og på tur til 

å bli kjent med de nye barna som skal begynne på basen. I tillegg jobber en ansatt fra 
småbarnsbasen oppe på storbarnsbasen den første uken barna begynner for legge til 
rette for en trygg start. 
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FROSKEKLUBBEN
Det skal være GØY og endelig bli stor nok til å begynne i froskeklubben. Derfor får de 
eldste barna hos oss noen friheter for å modnes til de skal begynne på skolen. De får egne 
sertifikater i starten på barnehageåret, som gjør at de får lov til å gå ut alene på uteområdet 
i barnehagen, dra på lengre turer, overnatte i barnehagen m.m. Vi ønsker også å styrke 
selvfølelsen til barna gjennom mestringsopplevelser og samtaler om hvordan man er en god 
venn.

«De eldste barna skal få mulighet til å glede seg til å begynne på skolen og oppleve at det er 
en sammenheng mellom barnehagen og skolen.» rammeplan for barnehagen, side 33. -2017

Vi følger Moss kommunes årsplan for systematisk språktilbud det siste året før skolestart. 
Rammeplanen for barnehagen ligger til grunn for innholdet i denne planen og skolegruppene 
skal bidra til at barna får økt språklig kompetanse gjennom varierte språklige erfaringer. 
Slik får de et best mulig utgangspunkt for lese- og skriveopplæringen når de begynner på 
skolen. Vi bruker trampoline bøkene (et aktivitetshefte med ulike førskoleoppgaver.), med et 
lystbetont fokus. Vi syns det er viktig å ha her og nå perspektiv for at barna skal nyte tiden 
de har i barnehagen, uten å vektlegge at de snart begynner på 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.» 
Rammeplan side 33/34-2017

Vi har et tett samarbeid med Nøkkeland skole gjennom OBS (overgang barnehage skole) 
prosjektet. Personalet hospiterer hos hverandre og vi gjennomfører ulike aktiviteter sammen 
med skolen. Barn som sogner til andre skoler følger samarbeidet vi har med Nøkkeland skole. 

Skulle noen av barna begynne på en annen skole enn Nøkkeland, så er vi likevel å besøker 
uteområdet til de skolene som barna skal begynne på en gang i løpet av våren. Alle barn 
i Moss kommune får egne innbydelser til ”bli kjent” dager sammen med foreldrene til den 
skolen de skal begynne på. 

«Barnehagen skal bidra til at barna kan avslutte barnehagetiden på en god måte og møte 
skolen med nysgjerrighet og tro på egne evner.» rammeplan side 34.2017
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PERSONALETS 
KOMPETANSEPLAN
I Sjøhagen har vi en kompetent personalgruppe, vi har ulik kompetanse, erfaringer, kulturell 
bakgrunn, spenn i alder og begge kjønn representert. Vi utfyller hverandre på en god måte 
og forsøker til enhver tid å utnytte hver enkelt medarbeiders beste egenskaper. 

Samtidig jobber vi jevnlig med etisk refleksjon og tydelig ledelse, slik at vi alle kan strekke 
oss og heve kvaliteten i barnehagen ytterligere.

Nyansatte blir introdusert for FUS skolen trinn 1 og 2 internt i barnehagen. Samt at vi har en 
fadder ordning både for fast ansatte og midlertidige, for å følge opp og veilede tidligst mulig. 
Vi ønsker å skape trygge forutsigbare rammer for de ansatte med mulighet for utvikling.

Selv om vi er en stabil og kompetent personalgruppe, ønsker vi å stadig være i utvikling for å 
bli enda bedre i hverdagen vår. Kommende barnehageår har vi følgende konkrete planer:

TEMA DELTAKERE
Videreføring av prosjektet 
Egenledelse i lek og læring

Pedagogene

SMARTMAT- kjøkkenhage Hele personalgruppa

Førstehjelpskurs Hele personalgruppa

Kompetanseheving assistenter – samarbeid med Moss 
kommune og Høgskolen i Østfold

1 assistent uten fagbrev

Realfag i Barnehagen
Samarbeid med Moss Kommune

Felles samlinger for enkelt ansatte eller hele 
gruppa gjennom året.

Livredningsprøve i vann Utvalgte ansatte

Implementering ny rammeplan Hele personalgruippa
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VURDERING
Hovedmålet med vurderingsarbeidet er å sikre at alle barn får tilbud i tråd med 
barnehageloven og rammeplanen. 

Av den årsaken vurderer vi jevnlig vårt arbeid med barna, både i gruppeperspektiv, 
enkeltbarns utvikling og trivsel samt barnehagen som organisasjon. 

Vi vurderer gjennom observasjoner fra hele personalgruppa og barnas innspill og meninger 
underveis, vi reflekterer, analyserer og vurderer om praksis bør endres eller opprettholdes. 

På denne måten kan vi sikre enkelt barnets trivsel og utvikling og videreutvikle barnehagen 
som pedagogisk virksomhet.

DOKUMENTASJON
Dokumentasjon av det pedagogiske arbeidet kan gi foresatte, samarbeidspartnere og 
personalet et innblikk i hvordan barnehagen jobber for å oppfylle kravene i rammeplanen. 

Dokumentasjonen vil synliggjøre hva barna opplever og lærer gjennom opplevelser og 
erfaringer i hverdagen og hvordan vi når de målene vi har satt oss for året. 

Dokumentasjonen kan gi grunnlag for å tilpasse og videreutvikle det pedagogiske arbeidet. 

Etiske refleksjoner vil alltid prege vårt arbeid ifht dokumentasjon av enkeltbarn. 
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HVA SKJER KOMMENDE 
BARNEHAGEÅR ?

HVA NÅR HVEM
Plandag 15.08.17 Personalet, barnehagen stengt

Foreldremøte 18.00 – 20.00 13.09.17 Personalet, foresatte, SU

Foreldremøte ang. skolestart 
19.30 – 20.00

13.09.17 Foreldre til skolestarterne, pedagoger på 
Froskedammen

Dugnad 26.09.17 Personalet, foresatte, SU 

FN- markering 24.10.17 Barn, personalet, foresatte

Plandag 10.11.17 Personalet, barnehagen stengt

Nissefest 7.12.17 Barn, personalet

Lucia 13.12.17 Barn, personalet, foresatte

Julebord 19.12.17 Barn, personalet

Plandag 02.01.18 Personalet

Samefolkets dag 06.02.18 Barn, personalet

Karneval 16.02.18 Barn, personalet

Barnehagedagen 13.03.18 Alle

Påskelunsj 22.03.18 Barn, personalet

Foreldremøte April Personalet, foresatte

Plandager 03.05.18
04.05.18

Personalet, barnehagen stengt

Dugnad 14.05.18 SU, foresatte

17.mai markering 16.05.18 Alle

Overnatting skolebarna 24.05.18 Barn, personalet

Sommerfest uke 23 Barn, personalet, foresatte



39



Sjøhagen


