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Gubbeskogen FUS barnehage as har en fin, sentral beliggenhet 
med god tilgang til det meste. Vi nyter godt av nærhet til skog, 
kulturlandskap og flotte friområder, samtidig som vi har kort vei til 
mer urbane strøk med gallerier, museum, bibliotek osv.

Vår barnehage kjennetegnes av et engasjert personal som er glødende, skapende og 
tilstedeværende. Det pedagogiske arbeidet i barnehagen er i stor grad inspirert av filosofien 
fra Reggio Emilia. (Se egen beskrivelse). Gjennom denne filosofien går en rød tråd i forhold 
til å se barn som medvirkende og deltakende subjekt med stor innvirkning på egen utvikling. 
Barn er eksperter på eget liv. Gode relasjoner og gode møter er svært betydningsfullt;  
«Jeg blir meg i møte med deg». Da er det viktig å ha fokus på den voksnes rolle i relasjonen. 
Barn er avhengige av gode omsorgspersoner og rollemodeller. I vår barnehage er vårt motto 
«Det er meg det kommer an på».

Vi har valgt å jobbe med barn i aldershomogene grupper. Det betyr at vi har fem grupper, 
som igjen er fordelt på to baser.

På liten base har vi grupper for ett- og toåringer. 
På stor base har vi grupper for tre-, fire- og femåringer.

Arbeidet i barnehagen styres av: Lov om 
barnehager, Rammeplan for barnehager, FNs 
barnekonvensjon, Forskrift om miljørettet helsevern 
i barnehage og skole, intern strategiplan og 
progresjonsplan. 

Føringer fra FUS: barnehagens vedtekter, 
overordnede visjon og verdier, serviceerklæring, 
etiske retningslinjer.

VELKOMMEN TIL GUBBESKOGEN 
FUS BARNEHAGE AS

«JEG SKAL BLI  
DEN BESTE MEG»
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Vårt mål er å drive en profesjonell virksomhet der lek, læring, omsorg og danning er 
likestilt.

Barnehagens innhold og organisering planlegges og vurderes gjennom året ved at vi 
benytter

  5 planleggingsdager. Det vil bli gitt informasjon om planleggingsdager i god tid
  Personalmøte og basemøte en gang i måneden
  Ledermøte en gang i uka
  Jevnlige gruppemøter

Vi er en sammensveiset personalgruppe som ønsker dere velkommen til en barnehage som 
tør å tenke nytt, som er endringsvillige og som hele tiden søker de beste løsningene.

FAKTA GUBBESKOGEN FUS BARNEHAGE AS
Gubbeskogen FUS barnehage as eies av Trygge barnehager as og driftes av FUS. 
www.fus.bhg.no  
Barnehagen drives som et selvstendig non-profit aksjeselskap.

FUS-kjeden setter barna i fokus. Hverdagen i en FUS-barnehage preges av et glødende, 
skapende og tilstedeværende personale, som gir barna en trygg, morsom og innholdsrik 
hverdag. Gjennom lek, omsorg og læring i et trygt miljø, får barna utvikle seg, oppleve 
mestring og nye utfordringer. Barnehagealderen har en unik verdi, og vi i FUS jobber for å 
berike barndommen til hvert enkelt barn. I FUS-barnehagene skal barna alltid være i fokus – 
de er FUS.

KORT HISTORIKK
Barnehagen tok imot de første barna 27. juli 2006 og offisiell åpning hadde vi 19.10.06. 

Vi har to baser, med plass til barn i alderen 0-6 år, fortrinnsvis hele plasser. 

ÅPNINGSTID
Vi har åpent hele året fra 06.45 – 17.00. (Endringer kan forekomme.)

Barnehageåret går fra 15. august til 14. august påfølgende år.
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Er du misfornøyd med barnehagen, si det til oss.
 Er du fornøyd med barnehagen, si det til andre.
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PERSONAL
I grunnbemanningen har 
vi 17 hele stillinger, 20 % 
kjøkkenassistent og en daglig 
leder i 100 % stilling. Vi har 
8 pedagoger, 6 barne- og 
ungdomsarbeidere og 3 
assistenter. I tillegg har vi 1 
lærling, samt ekstraressurser 
i forhold til barn med 
spesielle behov. Vi har et 
stabilt personale og et lavt 
sykefravær. Vi benytter vikarer 
fra Adecco.

BARNEHAGENS PEDAGOGISKE PLATTFORM
Barnehagens verdisyn og identitet

Vi identifiserer og profilerer Gubbeskogen FUS barnehage gjennom følgende: 

  barns fysiske utfoldelse
 - aktiv bruk av barnehagens uteområde
 - faste turgrupper

  barns medvirkning
  verksted med klart definerte rom i forhold til aktivitet
  pedagogisk dokumentasjon
  store og små prosjekter
  tanker og filosofi med inspirasjon fra Reggio Emilia
  strategiplan som utdyper barnehagens pedagogiske plattform
  progresjonsplan
  arbeid med etikk i det daglige arbeidet med barna, personalet imellom, i møte med 
foreldre og eksterne samarbeidspartnere som kommunen, barnevern, PPT, helsestasjonen 
og andre barnehager.



9



10

OVERORDNET MÅL: 
Barna får kunnskap om menneskekroppen, og forståelse for og betydningen av gode og 
sunne matvaner. I barnehagen legger kompetente, lyttende og anerkjennende voksne til 
rette for gode hverdager der barn opplever mestring både psykisk og fysisk.

Gjennom lek (ute/inne) der barna er fysisk aktive, får de oppleve glede gjennom mestring i 
fellesskapet.

BARNEHAGENS SATSNINGSOMRÅDE:
KROPP, BEVEGELSE, MAT OG 
HELSE
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TILTAK
  Barnehagens uteområde benyttes av barna hver eneste dag, til lek og utfoldelse sammen 
med engasjerte voksne
  Vi tilbyr lek der barna er fysisk aktive og opplever glede gjennom mestring og fellesskap
  Barna blir kjent med sunn mat til alle måltider, enten den lages ute eller inne
  Faste turgrupper (viser til omtalen av turgrupper)
  Barna har daglig tilbud om: 
 -  Verksted med tid til lek, forming, teater

 -  Barnehagens store, gode arealer, til fysisk utfoldelse
 -  God plass til toddlernes behov for fysisk utfoldelse med ball, store og myke 

lekelementer, sklier, og store, åpne flater som gir plass til bevegelse
 -  Sanserom 
 -  Samlinger med musikk, sang, dans og bevegelse
 -  Faste rutiner for hygiene, bleieskift, hvile/sove og måltider
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SmartMat er et mat -og måltidsprosjekt som skal fremme matglede og god matkultur hos 
barna. 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. Hjernen er i 
enorm vekst i småbarnsalderen, og det er her grunnlaget for senere læring og livsmestring 
blir lagt. Et barn som spiser næringsrik mat, får energi til å kunne leke og lære. Barnehagen 
har et profesjonelt ansvar for å legge til rette for at barn i barnehage får gode kostvaner, og 
sørge for at mattilbudet er helsefremmende. Barnehagen skal også bidra til at barna utvikler 
en grunnleggende forståelse for hvordan de kan ta vare på egen helse. 

Det er stas å få være med å tilberede maten, da smaker det ofte ekstra godt. Menyen 
varieres og det kan for eksempel være laks med pasta og grønnsaker, omelett med 
grønnsaker, hjemmelaget tomatsuppe med egg og form i ovnen med hermetiserte tomater, 
grønnsaker, pasta og ost. Flere ganger i uka serveres Heges deilige, hjemmelagede brød. 

SMARTMAT 
FOR MATGLEDE OG GODE MATVANER
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Turer og turgrupper utgjør en stor del av Gubbeskogen FUS barnehages identitet. Flere 
dager i uka har vi turgrupper som benytter skogen og nærmiljøet eller drar på lengre 
ekskursjoner. 

Turgruppene ledes av faste, kompetente og engasjerte voksne som planlegger, 
gjennomfører og evaluerer turene. Fra det året barna fyller to år, gir vi de opplevelser på 
turer i skogen og nærområdene. På egen leirplass i skogen, benytter vi naturen med leirbål, 
gapahuk, klatretau og balansetau. Barna bruker kroppen, blir vant til å være mye ute, og 
spiser mat som tilberedes ute. Barna opplever naturen med årstidene, dyre- og fugleliv, alt 
som spirer og gror og naturens gang. Samtidig får de brukt kroppen i ulendt terreng og de 
klatrer i fjell og i trær. De får mestringsopplevelser og gode opplevelser sammen med barn 
på samme alder og trygge, gode voksne som kan tur og uteliv. Naturopplevelser har en 
egenverdi. Den trenger ingen begrunnelse. Den er et mål i seg selv, - verken prestasjons- 
eller nytteorientert. Naturopplevelser bidrar til lek og kreativ utfoldelse, til erfaring og 
læring innenfor alle fagområder, til rekreasjon og fysisk og mental helse.

TRAFIKKSIKKERHET
Når vi er på tur med barna utenfor barnehagen, har vi fokus på trafikksikkerhet. Vi følger 
trafikkregler for kryssing av vei, og snakker om hvordan vi skal oppføre oss i trafikken. Vi 
snakker om hvor viktig der er å bruke bilbelte når vi kjører bil og sykkelhjelm når vi sykler. 
Vi ansatte skal være bevisst på at vi framstår som gode rollemodeller.

Å være på tur er en progresjon. 2-åringene sitter i vogn til turstedet der de boltrer seg og 
leker. 3-åringene går selv fra barnehagen. 4- og 5-åringen går på tur med egen sekk. Vi 

har fokus på 3 elementer; Øye, øre, hånd: Øye: Følg med og se deg for. Øre: Hør på 
beskjeder. Hånd: Lei i tauet.

På Stor base bruker vi et trafikkopplæringsopplegg fra NAF om «Naffen og vennene 
hans.» De dukker opp i ulike sammenhenger.

TURER OG TURGRUPPER



14



15

VÅRT SYN PÅ BARN
Gjennomgripende i vårt syn på barn er at barn er aktive og deltagende i egen læring. 

  Det enkelte barn er unikt og har krav på å bli møtt med respekt for sin person og bakgrunn
  Barn er født med mange potensialer og har lyst til å lære og utforske verden,  
men utviklingshastigheten varierer fra barn til barn
  Barn er sosiale aktører som bidrar til egen og andres læring
  Barn fødes med biologiske forutsetninger, og de har bruk for aktivt samvær og positive 
interesser fra andre mennesker for å utvikle sin allsidige personlighet
  Barn påvirkes av det samfunnet de lever i, de sosiale relasjonene som de inngår i,  
og de krav som stilles til dem
  Barn er selvstendige individer som aktivt bidrar til egen utvikling via relasjoner og  
krav til omgivelsene
  Vi er opptatt av alle barns muligheter, og å gi alle barn muligheter til mestring
  Vi møter barnet med det gode blikk, og leter etter muligheter til å forstå barnet

Voksnes holdninger, verdier og syn på barn kjennetegnes ved at barn møter voksne som:
  er lyttende og anerkjennende og som ser barna og tar de på alvor
  har fokus på trivsel, humor og glede i hverdagen
  ser barna der de er i forhold til alder, utvikling og modning
  tar barnas synspunkter, meninger og ideer på alvor
  skaper rom for medvirkning og medbestemmelse
  tør «å åpne kranene»
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PRAKSISFORTELLING OM BARNS MEDVIRKNING
Det er utelek i barnehagen. Jeg går bort til en gruppe 4- og 5-åringer. Vi prater om litt av 
hvert. Etter en stund vil barna gjerne at jeg skal fortelle dem historier som jeg har fortalt 
dem før. De kommer med forskjellige ønsker. Jeg forteller og forteller. Til slutt sier jeg at 
nå må jeg ha en liten fortellerpause, fordi stemmen min er helt sliten. Da utbryter Jenny 
ivrig: «Vi kan leke en av historiene!» Forslaget blir tatt godt imot av de andre. «Jeg vil være 
elefant», sier August. «Jeg vil være gutten», sier Sivert. «Da må jeg være sirkusdirektøren», 
sier Jenny. De andre barna blir publikum. Jeg følger fascinert med fra sidelinjen, imponert 
over hva de får til.

Barna viser i denne leken at de kan, vil og våger!

I arbeidet med barns medvirkning ser vi på barn som deltagende subjekt. Det innebærer at 
barna må erfare at de blir lyttet til og at deres erfaringer og stemme gjelder.

Samtidig som barn har rett til å uttrykke seg og bli hørt, skal de ikke overlates et ansvar de 
ikke er rustet til å ha. 

LIVSMESTRING 
Livsmestring er målet for alt vi jobber med i barnehagen; egenledelse i lek og læring, 
venneanskaffelseskompetanse, relasjonskompetanse (hjerte og hjerne) der vi anerkjenner 
og speiler barna. Målet med arbeidet med pedagogikken som vi synes er viktig, er at barna 
skal utvikle en sterk selvfølelse til å mestre livet sitt, nå og på lang sikt.

Barna opplever at de 
  har balast 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/vise empati
  kjenner glede over å være til
  opplever seg selv som en viktig del av et fellesskap

BARNS MEDVIRKNING
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OMSORG, LEK, LÆRING OG DANNING
Barnehagehverdagen er omsorg, lek, læring og danning. Det ene begrepet utelukker ikke 
de andre, men derimot utfyller de hverandre. Et barn som får tilstrekkelig omsorg opplever 
trygghet. Når et barn er trygt, føler det frihet til å leke, og gjennom leken skjer viktig læring. 
Fantasi, samarbeid, språk, sosiale regler, bearbeidelse av inntrykk, utforsking, følelser, 
selvhevdelse og selvkontroll. Nevnte begreper er noen eksempler på hva barnet lærer 
gjennom leken.

Vi verdsetter leken, og vi er opptatt av å tilby barna et godt lekemiljø. Det starter på Liten 
Base, der vi verner om den viltre, verdifulle toddlerleken. (Se eget punkt om toddlerne). 
Gjennom omsorgsfulle og dedikerte voksne, som har hvert enkelt barns behov i fokus, og 
gjennom alle årene på Liten og Stor Base, helt frem til barnet hopper over til skolen, legges 
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det til rette for god og meningsfull lek. Når et barn er fullt konsentrert om en lek, sier vi at 
det er i «flyt». Lekeuniverset er magisk, og det skal respekteres som viktig og verdifullt. 
Leken har egenverdi. Lek er gode, indre følelser. Lek er barnets naturlige måte «å være» på. 
Vårt mål er å la barn få være barn!

Danning skjer i alt vi gjør i barnehagen. Danning skjer i den gjensidige samhandlingen med 
barn og voksne i lek og læring, og i hensynet som tas til hverandre.

Danning i barnehagen skal forankres i verdiene i formålsparagrafen, slik som; fellesskap, 
omsorg, medansvar, respekt for menneskeverdet. Retten til å kunne være forskjellige, 
likeverd, åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse og solidaritet.

Gjennom gode danningsprosesser settes barn i stand til å håndtere livet, og til å se seg som 
et verdifullt medlem av et større fellesskap. Danningsprosessene krever verdibevisste og 
reflekterte voksne som møter og rommer barn på en klok og raus måte. Dette synliggjør 
barnehagens etiske ansvar overfor barna. 
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Vi jobber med danning og læring av demokratiske prosesser gjennom filosofi og 
pedagogikk fra Reggio Emilia:
Barn er kompetente, barn kan, vil og våger. Dette er grunnholdningene i filosofien og 
pedagogikken i Reggio Emilia. Reggio Emilia er en by i Nord-Italia, hvorfra nye tanker 
og ideer om barneoppdragelse, danning og syn på barn ble til umiddelbart etter 
andre verdenskrig. Grunnleggeren var Loris Malaguzzi. Filosofien bygger på dialog og 
demokratiske prinsipper. Grunnleggende tanker i den pedagogiske filosofien er en sterk 
tro på menneskets muligheter, en dyp respekt for barnet og en overbevisning om at alle 
barn er født intelligente med en sterk iboende drivkraft til å utforske verden. Ideen er en 
pedagogikk som gir barna kunnskap om demokratiske prosesser. Gjennom å lære barna om 
respekt for forskjellighet og positive holdninger til å leve sammen i fellesskap, slik at de selv 
med tiden kan ta del i og være med og påvirke demokratiet. 

Vi tilpasser pedagogikken til vår hverdag. Vi arbeider for å skape demokratiske møteplasser 
hvor barn gis muligheter til å påvirke egen hverdag, hvor det skapes meningsfulle 
læringssituasjoner hvor barn opplever glede og mestring. Arbeidet i Reggio Emilia er ikke 
noe vi kan kopiere eller ta over, men vi lar oss inspirere av grunntankene og filosofien, og 
utvikler vår egen pedagogiske plattform. 

Vi har lyse, fine lokaler med egne velutstyrte verksted, der rommene er innredet med 
bestemte formål:

Kreativitet og forming

Bibliotek, IKT, spill

Grupperom med språkleker og 
bokkofferter

Utkledningsrom

Sanserom

Rom for rollelek, kjøkkenkrok,  
dukker og kosedyr 

Konstruksjonsrom med duplo og  
 lego-klosser

Rom for bil- og tog-bane med  
  kapla-staver og store byggeklosser

Tumlerom med matter og store 
lekeelementer
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HVA HAR BARNA LÆRT I DAG DA?
I Gubbeskogen FUS barnehage har vi fokus på at å leke er det viktigste barna gjør for sin 
utvikling og læring. Barns lek er indremotivert, lystbetont og skjer naturlig, og vi ser det 
som vår oppgave å legge mest og best mulig til rette for masse lek! Det er i leken det skjer!

Det er gjennom ulike lekaktiviteter barna tilegner seg nødvendig kunnskap om 
egenledelse. Det handler blant annet om sosiale spilleregler, kommunikasjon, 
selvhevdelse, medvirkning, samarbeid, kreativitet og konsentrasjon. Når barna leker 

EGENLEDELSE I LEK OG LÆRING
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trener de seg på egenledelsesferdigheter, som innebærer: planlegging (å sette seg et 
mål, og lage en strategi for å nå målet), organisering (å skape orden på aktivitet og 
informasjon), arbeidshukommelse (å huske fra tidligere lek, og bruke den kunnskapen i 
ny lek), igangsetting (å ta initiativ og komme i gang med aktivitet), fleksibilitet (å skifte 
oppmerksomhet, tenkemåte eller perspektiv i en aktivitet), selvregulering (å motstå og 
hemme impulser/stoppe egne handlinger på riktig tidspunkt) og selvmonitorering (å 
oppleve sin egen rolle og påvirkning overfor andre, og andres rolle og påvirkning overfor 
seg selv). 

Det er gjennom leken barna utforsker, gjør erfaringer, forhandler, faller, kommer seg opp 
igjen, slår seg, får trøst, trøster, ja lærer om livet rett og slett.

Rollelek er blant de beste pedagogiske verktøyene vi har for å styrke barnas 
egenledelsesferdigheter. Nyere forskning viser at egenledelsesevnen er viktigere 
enn intelligens og sosioøkonomisk bakgrunn, for mestring av skolen. Gode 
egenledelsesferdigheter er viktige «grunnsteiner» for videreutvikling, og ferdigheter i 
lesing, skriving og matematikk senere i livet. 

Lek har en særlig fremtredende plass i barns liv, og er av en så vesentlig betydning at barn 
har rett til å leke, ifølge FNs barnekonvensjon.

Vi voksne bidrar, i kraft av vår kunnskap om barns lek og utvikling, med støtte, veiledning 
og oppmuntring, i barnas lek. Hos oss kommer leken først!

Vi jobber med visjonen: Sammen gir vi barndommen verdi:  
Lek og glede, hverdagsmagi og vennegaranti ved å:

  bygge vennskap, barn trenger vennskap for å bli trygge
  være voksne som er gode og profesjonelle rollemodeller

  være voksne som har lekekompetanse, hos oss kommer leken først
  finne hverdagsmagi

  se det beste i hvert barn, tolke barnet med det gode blikk.
«Jeg skal bli den beste meg.»
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Når du henter barnet ditt i barnehagen og spør hva det gjort i dag, så kan svaret ofte være 
«Jeg har lekt». Og det er ikke sikkert du får noe mer ut av barnet enn det. Det barnet faktisk 
har gjort mens det har lekt er følgende...

BARNAS HVERDAG I 
GUBBESKOGEN

Fritt etter Kari Pape

NÅR  
BARNET  

DITT SIER «IDAG  
HAR JEG LEKT»  

DA HAR  
BARNET:

Utviklet  
kreativitet 
og fantasi. 

Utviklet sine 
kommunikative 

ferdigheter

Øvet på tur 
taking og impuls

kontroll.

Hatt det gøy og  
opplevd glede  

og mestring

Øvet på  
impulskontroll. 

Lyttet til andres 
forslag. 

Brukt matematiske 
begreper

Ventet på  
tur og øvet  

seg på å  
håndtere  
konflikter

Tatt initiativ  
og uttrykt  

egne  
ønsker

Øvet på  
motoriske  

ferdigheter og  
brukt hele seg. 

Lært seg nye ord  
og uttrykk

VENNLIGST IKKE FORSTYRR – VI LEKER
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EVNEN TIL Å SE DET ENKELTE BARN PÅ DETS  PREMISSER, 
OG AVSTEMME SIN EGEN ATFERD ETTER DET – UTEN Å 
 FRALEGGE SEG LEDERSKAPET
Gjennom kurs med både Herdis Palsdottir og Elin Gullesen Bratt, samt litteratur av Jesper 
Juul, har vi tilegnet oss kunnskap om relasjonskompetanse. Barns sosiale utviklingsprosess 
skal foregå med hjelp av empatiske, deltakende voksne med god relasjonskompetanse. 
Barns trivsel er de voksnes ansvar. Ved å jobbe systematisk med det psykososiale miljøet 
i barnehagen, jobber vi forebyggende mot mobbing og krenkelser, ved å styrke barnas 
selvfølelse. Voksne er gode rollemodeller og snakker ikke nedsettende til eller om andre, 
verken barn, foreldre eller kollegaer. Vi anerkjenner hverandres styrker og svakheter og 
har en god delingskultur på praktisk og teoretisk kunnskap. I tillegg jobber vi med å gi 
hverandre konstruktive tilbakemeldinger.

Gjennom en barnehagehverdag der rutiner, gjentakelser og det gjenkjennbare er med på 
trygge barna, er det gode voksne som bruker kunnskap om barn, varme, glede og humor i 
arbeidet med å styrke barnas selvfølelse og trivsel. 

I dette arbeidet må vi ha med oss både 
hjerte og hjerne. Det innebærer at jeg som 
voksen har evnen til å være autentisk, 
være tilstede og ha en genuin kontakt, 
evne og vilje til å påta meg det fulle og 
hele ansvaret for relasjonens kvalitet.

Målet er at barna opplever:
  Jeg kan
  Jeg mestrer
  Jeg er betydningsfull for fellesskapet

LIKEVERD OG  LIKESTILLING
«Barnehagen skal bygge sin virksomhet 
på prinsippet om likestilling og ikke-
diskriminering og bidra til at barna 
møter og skaper et likestilt samfunn». 
(Rammeplan for barnehager, 2018).
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Alle mennesker er like mye verdt uavhengig av alder, rase, religion, status i samfunnet 
osv. Alle har krav på å bli sett og hørt. Vi jobber for at alle barn, uansett funksjonsnivå, 
nasjonalitet, alder, kjønn, etnisitet eller familiebakgrunn får oppleve at de selv og alle i 
gruppa er betydningsfulle for fellesskapet. Hvert menneske har egenverdi i kraft av seg selv.

  

OM TODDLERNE
Toddlerne er en betegnelse på ett- og toåringene. Denne aldersgruppa har et kroppslig 
særpreg, som karakteriserer deres væremåte og omgangsform. Toddlerlek er de yngste 
barnehagebarnas humørfylte, frodige og kroppslige samlek. Barna har felles intensjon, de 
søker og samhandler med hverandre. 

KOPPEKONSERT
Vi spiser lunsj på Lille Blå (1-åringene). Barna har fått en kopp (m/lokk) med melk og mat 
i munnen og snart har den største sulten lagt seg. Da tar en av dem tak i koppen sin, ser 
seg rundt: «Er noen klare, tro?» Hun slår koppen noen ganger i bordet, og ser seg rundt 
igjen. Så får hun blikkontakt med en av de andre; de smiler til hverandre og slår koppene 
i bordet og så ler de. Så kommer flere til, de lener seg fram og smiler og ler til hverandre, 
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de vil ha med seg alle som sitter ved bordet. Snart er alle koppene med i konserten. Slik 
kommuniserer de med hverandre og alle er med i fellesskapet. Etter en liten stund med 
samspill, er konserten over og barna spiser videre. 

I Gubbeskogen FUS barnehage verdsetter vi toddlerlek – leken som er grobunn for utvikling 
av sosial mestring og vennekompetanse.

KORRIDORLØP
Jesper, Nellie og Henry er sammen med meg i gangen. Jeg ønsker å oppmuntre til løping, og 
henter den store, blå tjukkasen. Jesper skjønner tegninga med en gang, og begynner å løpe. 
Han løper til motsatt ende av der tjukkasen ligger, og så tar han sats og spurter gjennom 
gangen, og hopper ned på tjukkasen. Henry og Nellie følger med, og blir ivrige. Nå løper 
alle tre til basedøra, og så løper de side om side mot tjukkasen og slenger seg ned på den. 
Dette gjentar de flere ganger, mens de ler til hverandre. 

Litt senere er Nellie og Henry i gang med denne leken igjen. Nå er Isabella også sammen 
med oss, og hun vil også være med på leken! Isabella, Henry og Nellie løper frem og 
tilbake, kaster seg ned på tjukkasen og ler og ler.

Barn inspirerer hverandre, og lærer av hverandre. Vennskap mellom toddlere oppstår ofte 
gjennom denne type kroppslig lek.
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KUNST,  
KULTUR OG 

KREATIVITET
Barna får være  

sammen om å oppleve og 
skape kunstneriske og  

kulturelle uttrykk.

NATUR, MILJØ  
OG TEKNOLOGI

Barn opplever tilhørighet 
til naturen, undrer seg 

over naturvitenskapelige 
 fenomener og gjør erfaringer 

med bruk av teknologi og 
ulike redskaper.

ETIKK, RELIGION  
OG FILOSOFI

Barna utvikler interesse  
og respekt for hverandre, 

og det finnes tid og rom for 
refleksjon, fortelling  

og undring.

NÆRMILJØ  
OG  

SAMFUNN
Barna blir kjent med  

eget nærmiljø og  
utvikler tillit til  

deltakelse i samfunnet.

KOMMUNIKASJON,  
SPRÅK OG TEKST

Barna bruker språk til  
å skape relasjoner,  

delta i lek og som redskap  
til å løse konflikter

ANTALL,  
ROM OG FORM
Barna undersøker og  

får  erfaring med løsing  
av matematiske  

problemer.

KROPP,  
BEVEGELSE,  

MAT OG HELSE
Barna får en positiv selvfølelse 

ved å oppleve trivsel, glede 
og mestring ved allsidige 

 bevegelseserfaringer.

FAGOMRÅDENE
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1) Vurdering

EN LÆRENDE ORGANISASJON:
Evaluering

Når vi evaluerer arbeidet benytter vi faste metoder, ofte metoden: «gjort – lært – lurt». 

Hver periode evalueres separat, i tillegg har vi en evaluering av hele året, samt at enkelte 
prosjekter, aktiviteter osv. evalueres fortløpende.

I tillegg benytter vi pedagogisk dokumentasjon. (Les mer under avsnitt om dokumentasjon).

2) Personalutvikling:

Å arbeide med barn krever at vi til enhver tid holder oss oppdatert på ny teori, nye 
retningslinjer fra det offentlige, samt krav og forventninger fra foreldre, eier og samfunn.

Dette krever aktive ansatte som:

 er nysgjerrige, søker kunnskap, deltar aktivt på kurs og seminar, er aktive i diskusjoner på 
personalmøter og planleggingsdager. 

Kurs og seminar velges ut i fra hvilket behov barnehagen har for å videreutvikle det 
pedagogiske arbeidet, i tillegg til den enkelte ansattes behov for oppgradering og 
videreutvikling i arbeidet.  

EN LÆRENDE ORGANISASJON
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Tiltak:
  Kurs 
  Personalmøter
  Gi hverandre konstruktive 
tilbakemeldinger
  Humor og glede
  Gode rutiner og felles pedagogisk 
plattform

 - Rutinebeskrivelser
 - Strategier
 - Progresjonsplan
 -  Med hjerte og hjerne, internt 

kompendium om relasjonskompetanse

  Etiske retningslinjer
  FUS-skolen, de ansatte deltar på kurs i 
regi av FUS

  Deling av kunnskap 
 - Deling av praksisfortellinger
 -  Faglige innlegg fra pedagogiske 

ledere
 - Tilbakemeldinger i plenum fra kurs

  Medarbeidersamtaler
  Trivselssamtaler

Mål for personalutvikling: Bevisstgjøring av personalets kompetanse.

Som en lærende organisasjon søker vi å: 

PLANLEGGE

REFLEKTERE EVALUERE

GJENNOMFØRE
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Ansatte har i fellesskap jobbet fram ulike strategier som fungerer som en pedagogisk 
plattform og kvalitetssikring i arbeidet med barna. Dette er et levende dokument som 
etterprøves, evalueres og endres. Det handler i stor grad om det etiske i arbeidet med 
barna. Å arbeide og leve etisk betyr at vi må være bevisst de valgene vi tar. Vårt mål er å ha 
et etisk perspektiv i alt arbeid med barna. 

I Gubbeskogen FUS barnehage har vi strategier for å:
  ivareta vedtatte verdier og jobbe for at de er synlige i handling
  ivareta det etiske perspektivet i det pedagogiske arbeidet
  sørge for god kvalitet i alle ledd
  gjøre hverandre gode
  gi hverandre konstruktive tilbakemeldinger ut fra hva fellesskapet har bestemt
  fremme et godt psykososialt miljø

Temaer vi per dags dato har utarbeidet strategier for:

STRATEGIPLAN

  oppstart/tilvenning
  konflikthåndtering
  morgen
  påkledning
  medvirkning barn
  medvirkning foreldre
  måltider
  utetiden
  uteområdet
  henting

  familier fra andre kulturer
  bursdager
  progresjon i det pedagogiske arbeidet
  forebygge mobbing
  kommunikasjonsregler mellom ansatte
  ansatte som også er foreldre
  nye ansatte
  turer
  forebygge og oppdage omsorgssvikt
  kroppen min
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Overganger i barnehagen handler i hovedsak om tre store overganger. Å begynne i 
barnehagen er ofte nytt både for barn og foreldre. Vi har strategier for tilvenning, med 
tilvenningskontakter og oppstartsamtaler. Vi lager trygge rammer og forutsigbarhet i 
hverdagen for nye barn, og sørger for et tett og nært samarbeid med foreldrene, for å få til 
en god start og en optimal barnehagehverdag for barnet.

Overganger innad i barnehagen er mange. Det handler om all skifte av aktivitet. Det starter 
allerede når barnet kommer i barnehagen om morgenen, og skal ta avskjed med den som 
har fulgt. Det handler om å skifte aktivitet fra for eksempel lek til måltid eller samling, og fra 
garderoben til utelek. Også her handler det om å ha gode rutiner for barn og voksne.

Overgangen fra liten til stor base, er en overgang som vi forbereder over tid. Barna 
starter med besøk til stor base en gang i uka fra rett etter påske. En fast ansatt fra liten base 
går på besøk med en gruppe barn for at de skal bli kjent med stor base, rommene, lekene 
og rutinene. Vi har fellessamling hver fredag nesten året rundt, så barna kjenner til de store 
barna og ansatte som er på stor base. Vi har stor grad av samarbeid på tvers av huset, og 
alle voksne gjør seg kjent med alle barn. I barnehagen tilpasser vi rutiner og organiserer tid 
og rom slik at barna får tid til å bli kjent, etablere relasjoner og knytte seg til personalet og 
til andre barn.

I forhold til overgang fra barnehage til skole, har Rygge kommune i samarbeid med 
barnehagene og skolene, laget felles rutiner, som samtlige er forpliktet til å følge. 
Barnehagen skal bidra til at barna kan avslutte barnehagetiden på en god måte og møte 
skolen med nysgjerrighet og tro på egne evner.

OVERGANGER
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FORELDRE
Foreldremedvirkning og samarbeid handler om foreldrenes rett til å være med å medvirke 
på alle områder i barnehagen. 

  Vi snakker med foreldrene hver dag, formidler beskjeder og praksisfortellinger om barnet
  Vi lytter til og anerkjenner foreldrenes innspill; tilbakemeldinger, spørsmål og forslag
  Foreldrene blir invitert til to samtaler vedrørende barnet sitt i året
  Vi oppfordrer foreldrene til å svare på den årlige brukerundersøkelsen

 -  Resultatet av brukerundersøkelsen forelegges for foreldrepresentantene i  
SU til drøfting av resultat og tiltak

  Vi oppfordrer foreldrene til å komme med innspill til årsplanen
  Alle foreldrene sitter i foreldrerådet
  En forelder fra hver gruppe er foreldrerepresentant, og sitter i barnehagens SU

SAMARBEID
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SAMMENHENG BARNEHAGE - SKOLE
Rammeplanen sier:

«Barnehagen skal, i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage 
til første klasse og eventuelt skolefritidsordning». (Rammeplan for barnehager, 2018:53).

For å sikre en god overgang fra barnehage til skole har barnehagene og skolene i fellesskap 
utarbeidet en plan for sammenheng barnehage/skole. Planen er forpliktende for skoler og 
barnehager i kommunen, og barnehagen plikter å gjøre foreldre til femåringer kjent med 
planen ett år før skolestart. Planen ligger på Rygge kommunes hjemmeside.

RYGGEBARNEHAGEN
Ryggebarnehagen er en paraplyorganisasjon for den kommunale og de private barnehagene 
i Rygge kommune. 

Felles områder er:
  Faste møter en gang i måneden for daglige ledere i kommunal og private barnehager.
  Samarbeid om kurs og kompetanseheving
  Vi implementerer og jobber etter mål og intensjoner i ulike felles dokumenter:

 - Plan flerspråklig arbeid i Ryggebarnehagen
 - Førleseplan
 - Førregneplan

Videre samarbeider vi med: Barnehageadministrasjonen i Rygge kommune, PPT, 
Barnevernet, Helsestasjonen, Malakoff vgs., Nav.

Vi tar imot lærlinger og er stolte av å være en lærlingbedrift, i samarbeid med 
Opplæringskontoret for offentlig sektor i Østfold.

Vi er med i prosjektet Helsefremmende barnehager i regi av Østfold Fylkeskommune.

Helsefremmende barnehager er barnehager som styrker barnas fysiske og psykiske helse, 
gjennom å ha fokus på det sosiale og fysiske miljøet, innholdet og arbeidet i barnehagen, 
samt å ha systematisk forankring av det forebyggende og helsefremmende arbeidet. 
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