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Denne årsplanen skal vise hvordan barnehagen jobber for å oppfylle kravene i 
den nasjonale rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver. Årsplanen 
skal også beskrive hvordan vi jobber for å nå FUS sine felles målsetninger for 
barnehagene. 

1. OM ÅRSPLANEN OG FUS SINE MÅL FOR BARNEHAGENE

VISJON:
Sammen gir vi barndommen verdi: 

Vennskap, lek og glede 
og hverdagsmagi 

Visjonen er vår ledestjerne og den staker ut en retning for hva vi ønsker at FUS barnehagene 
skal oppnå – nå og i fremtiden. Visjonen er det vi strekker oss etter hver dag i møte med 
barn, foreldre og kollegaer. 

Våre metoder for å jobbe mot visjonen:
Vi skal være tilretteleggere og forbilder for å strekke oss etter visjonen. Sammen med barna 
skal vi leke og ha det gøy. Vi skal ta vare på de gylne øyeblikkene og legge grunnlaget 
for utvikling av sosial kompetanse og nære relasjoner. Vi arbeider for at alle skal utvikle 
vennekompetanse og ha en venn i barnehagen. 

VERDIER:
Glødende, skapende og tilstedeværende 

Verdiene er kulturbærerne i FUS. Verdiene forteller hva vi står for, hva vi tror på og hva 
som er viktig for oss. De er en kilde til motivasjon og inspirasjon i det daglige arbeidet i 
barnehagen på veien for å virkeliggjøre visjonen.

Våre metoder for å jobbe i tråd med verdiene:
Vi skal være voksne som er her for barna. Vi skal se hvert enkelt barns kvaliteter og ta vare 
på de viktige magiske her-og-nå øyeblikkene. 

Vi skal skape gode minner som barna husker. Gjennom aktiviteter skal barn og voksne skape 
gode opplevelser og erfaringer. Her vil vi fokusere på prosessen og ikke produktet. De voksne 
skal inspirere og motivere slik at barna utvikler seg til å bli kreative, nysgjerrige og åpen for 
nye ting. Vi skal være engasjerte, interesserte og genuint tilstede for barna. Latteren skal 
sitte løst, vi skal være spontane og gripe øyeblikkene. Gløden skal sitte i veggene våre, og 
vi ønsker at alle som befinner seg i barnehagen skal føle den. 



5

1. OM ÅRSPLANEN OG FUS SINE MÅL FOR BARNEHAGENE

HOVEDMÅL:
• 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”, og vet at de har påvirkningsmulighet og at 
• innspillene deres teller 
• FUS barn har det gøy i barnehage

I FUS barnehagene har vi et felles slagord, «Barnet først». Det innebærer at alt vi gjør skal 
være til barnets beste. «Barnet først» er også navnet på vår kompetanseutvikling, der målet 
er et likeverdig barnehagetilbud av høy kvalitet i alle våre barnehager.
I denne årsplanen er kapitlene bygd opp slik: Først en beskrivelse av hva  
rammeplanen sier, så en beskrivelse av hvordan vi vil gjennomføre dette i praksis.

I FUS barnehagene har vi et 
felles slagord, «Barnet først». 
Det innebærer at alt vi gjør skal 
være til barnets beste. «Barnet 
først» er også navnet på vår 
kompetanseutvikling, der målet 
er et likeverdig barnehagetilbud 
av høy kvalitet i alle våre 
barnehager.

I denne årsplanen er kapitlene 
bygd opp slik: Først en 
beskrivelse av hva rammeplanen 
sier, så en beskrivelse av 
hvordan vi vil gjennomføre 
dette i praksis.
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2. OM BARNEHAGEN

Snarveien FUS barnehage AS åpnet 31. August 2005. Barnehagen har 5 avdelinger; Alv og 
Alvarin som er for 0-3 år og Gandalv, Helsing og Lodbrok som er for 3-5 år. Navnene på 
avdelingene er fra norrøn sagnhistorie (vikingtiden) fra området her. 
 
Barnehagen er en barnehage i FUS kjeden. FUS betyr først, og i alle FUS barnehagene er det 
alltid barna som kommer først. FUS har barnehager over hele landet og man kan lese mer på 
www.fus.bhg.no.  Styreleder er Eli Sævareid.  Daglig leder er Hege Evensen. 
 
Vi er en barnehage som har stor bredde på aktiviteter og jobber for best mulig kvalitet i alle 
ledd. Vi vil levere et tilbud som oppleves trygt og profesjonelt. Personalet er barnehagens 
viktigste ressurs for god kvalitet, og Snarveien FUS barnehage har et meget kompetent 
personale.  

Vi har et stort og flott uteområde, og vi mener det er Sarpsborgs fineste. 

http://www.fus.bhg.no/
http://www.fus.bhg.no/
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2. OM BARNEHAGEN 3. VÅRT VERDIGRUNNLAG 

BARN OG BARNDOM 
«Barna skal møtes som individer, og 
barnehagen skal ha respekt for barnets 
opplevelsesverden. Barns liv påvirkers av 
omgivelsene, men barn påvirker også sine 
egne liv.»

(Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 8). 

Vårt syn på barn og barndom: 
Vi vet at alle er født unike, kompetente og 
har individuelle behov. Ingen er like og vi skal 
møte alle ut fra sine forutsetninger og behov. 
Det er urettferdig å behandle alle likt.  Vi skal 
møte barn med respekt, nysgjerrighet og 
undring slik vi selv ønsker å bli møtt og sett. 

DEMOKRATI
«Barnehagen skal fremme demokrati og være 
et inkluderende fellesskap der alle får anledning 
til å ytre seg, bli hørt og delta. Gjennom å delta 
i barnehagens fellesskap skal barna få mulighet 
til å utvikle forståelse for samfunnet og den 
verden de er en del av.»

 (Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 8). 

Våre metoder for å fremme demokrati:
Alle barn skal kunne få oppleve demokratisk 
deltagelse ved å bidra og medvirke i 
avdelingens og barnehagens fellesskap. 
Dette vil styrke forståelsen av barnets egen 
rolle i et demokratisk samfunn og støtte opp 
om demokratiske verdier. 

«Barnehagens verdigrunnlag skal formidles, praktiseres og oppleves i alle deler av 
barnehagens pedagogiske arbeid. Barndommen har egenverdi, og barnehagen skal ha en 
helhetlig tilnærming til barnas utvikling. Barnehagens samfunnsmandat er, i samarbeid og 
forståelse med hjemmet, å ivareta barnas behov for omsorg og lek og fremme læring og 
danning som grunnlag for allsidig utvikling.»

(Rammeplan for barnehagen 2017, s. 7)
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MANGFOLD OG GJENSIDIG RESPEKT
«Barnehagen skal fremme respekt for menneske- 
verdet ved å synliggjøre, verdsette og fremme 
mangfold og gjensidig respekt. Barnehagen skal 
bidra til at alle barn føler seg sett og anerkjent for 
den de er, og synliggjøre den enkeltes plass og verdi 
i fellesskapet. Barnehagen skal legge til rette for 
kulturmøter, gi rom for barnas egen kulturskaping 
og bidra til at alle barn kan få oppleve glede og 
mestring i sosiale og kulturelle fellesskap.» 

(Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 9). 

Våre metoder for å fremme mangfold  
og gjensidig respekt:
Barnehagen skal jobbe får å skape et inkluderende 
fellesskap. Vi skal sørge for at alle barn skal bli sett, 
hørt, respektert og ivaretatt, og legge til rette for 
at de skal bli den beste utgaven av seg selv. Alle 
skal føle seg verdifulle, inkluderte, likeverdige og 
likestilte. 

LIKESTILLING OG LIKEVERD
«Barnehagen skal fremme likeverd og likestilling 
uavhengig av kjønn, funksjonsevne, seksuell 
orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, 
etnisitet, kultur, sosial status, språk, religion og 
livssyn. Barnehagen skal motvirke alle former for 
diskriminering og fremme nestekjærlighet.» 

 (Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 10).

Våre metoder for å fremme likestilling  
og likeverd:
Vi i personalet må jevnlig reflektere over egne verdier, 
holdninger og handlinger, og skal ha nulltoleranse 
for diskriminering.

BÆREKRAFTIG UTVIKLING
«Bærekraftig utvikling omfatter natur, økonomi og 
sosiale forhold og er en forutsetning for å ta vare på 
livet på jorden slik vi kjenner det. Barnehagen skal 
bidra til at barna kan forstå at dagens handlinger har 
konsekvenser for fremtiden.» 

 (Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 10). 

3. VÅRT VERDIGRUNNLAG 
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3. VÅRT VERDIGRUNNLAG 

Våre metoder for å fremme bærekraftig utvikling:
Barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. 
Vi jobber derfor med å fremme verdier, holdninger og praksis 
for et mer bærekraftig samfunn. Vi har fokus på å tenke kritisk, 
handle etisk og vise solidaritet. I år skal vi prøve noe nytt; en 
miljøuke i januar. Dere vil få mer info når det nærmer seg.

LIVSMESTRING OG HELSE
«Barnehagen skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring 
og følelse av egenverd og forebygge krenkelser og mobbing. 
Barna skal få støtte i å mestre motgang, håndtere utfordringer 
og bli kjent med egne og andres følelser. Barnehagen skal 
være en arena for daglig fysisk aktivitet og fremme barnas 
bevegelsesglede og motoriske utvikling. Måltider og 
matlaging i barnehagen skal gi barna et grunnlag for å utvikle 
matglede og sunne helsevaner.»

(Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 11). 

Våre metoder for å fremme livsmestring og helse:
Barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende 
funksjon og bidra til å utjevne forskjeller. Ved å jobbe med 
egenledelsesferdigheter i lek og skape gode relasjoner, styrker 
vi barnas evner til livsmestring. Det å ha venner er viktig for 
barns livsmestring og vårt hovedmål er å skape vennskap og 
forebygge mobbing. 
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«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 og kommunikasjon og språk skal ses 
i sammenheng og samlet bidra til barns allsidige utvikling.»

 (Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 19). 

Barnet først er et helthetlig system for å styrke de ansattes kunnskap og handlingskompetanse. 
Det består av tre ulike hovedområder som sammen bidrar til å styrke barns allsidige utvikling; 
sosioemosjonell støtte og veiledning, organisering og ledelse samt læringsstøtte.

SOSIOEMOSJONELL STØTTE OG VEILEDNING:
Positivt klima og negativt klima: smil, latter, entusiasme, positiv kommunikasjon, respekt 
for hverandre, fravær av straff, hån, kjeft, sarkasme og erting.
Sensitive voksne-trygge barn: hjelper barna med konflikthåndtering, er oppmerksom, 
bidrar til trygghet.
Barns perspektiv og medvirkning: viser fleksibilitet, ivaretar barnas perspektiv, lar barn 
utrykke seg.
Emosjonskompetanse: identifiserer og forstår egne følelser, bruker følelser til å navigere i 
sosiale interaksjoner, bruker emosjonell bevissthet til å veilede i problemløsning, håndterer 
frustrasjon og er i stand til å vente på det man vil ha, forhindrer at stress og uro overvelder 
evnen til å tenke klart og har kontroll over hvordan og når man uttrykker følelser.
Emosjonsveiledning: er bevisst barnets følelser, er tilstede, oppretter kontakt med barnet, 
viser forståelse og aksept for barns følelser (bruk kroppsspråk, pust, tone og evt ord). «Går 

4. BARNEHAGENS FORMÅL OG INNHOLD
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ORGANISERING
OG LEDELSE

LÆRINGS-
STØTTE

SOSIO-
EMOSJONELL 
STØTTE OG 
VEILEDNING

- Positivt og negativt klima

- Sensitive voksne - 
trygge barn

- Barns perspektiv 
og medvirkning

- Variasjon

- Tilbakemeldinger
- Begrepsutvikling 

forståelse
og dybdelæring

- Egenledelse i 
lek og læring

- Gruppeledelse og veiledning
- Tilrettelegge for lek, læring og overganger

- Emosjonskompetanse
- Emosjonsveiledning

- Språkstøtte

inn i følelsen»/ navngir følelsen. Hvis nødvendig, hjelper og støtter barnet i problemløsningen 
(trøst, pek ut en retning, assister, sett grenser).

ORGANISERING OG LEDELSE:
Gruppeledelse og veiledning: er proaktiv og forebygger, gir trygge og forutsigbare rammer.
Tilrettelegge for lek, læring og overganger: klare rutiner, sikrer flytende overganger, barna 
kjenner til regler, lite venting.
Variasjon: varierte materialer i barns høyde, barnefokus, effektiv tilrettelegging.
 
LÆRINGSSTØTTE:
Begrepsutvikling, forståelse og dybdelæring: integrerer ny kunnskap til etablert kunnskap, 
bidrar til økt kunnskap knyttet til hverdagsopplevelser, skaper sammenhenger i barnas liv, 
utfordrer til barns tenkning og problemløsning
Tilbakemeldinger: bruker hint og gir verbal eller fysisk støtte til barnas læring og mestring, 
forklarer begreper og hendelser, utvider, gir gode og konkrete tilbakemeldinger, anerkjenner 
innsats og gjennomføring.
Språk: hyppige samtaler, frem- og tilbake utvekslinger, stiller åpne spørsmål, repeterer barnas 
utsagn, selvsnakk, parallellsnakk, variert språk, forklarer ord og knytter ord til hendelser/
erfaringer her og nå.
Egenledelse i lek og læring: støtter barn i sin utvikling av egenledelsesfunksjonene; 
planlegging, organisering, arbeidshukommelse, fleksibilitet, selvregulering, selvmonitorering, 
igangsetting, samt tilrettelegger for et variert og rikt lekemiljø og deltar i barnas lek.

4. BARNEHAGENS FORMÅL OG INNHOLD
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5. BARNS MEDVIRKNING

«Barnehagen skal ivareta barnas rett til medvirkning ved å legge til rette for og oppmuntre 
til at barna kan få gitt uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet.  Alle barn skal 
få erfare å få innflytelse på det som skjer i barnehagen på måter som er tilpasset barnas 
alder, erfaringer, individuelle forutsetninger og behov.» 

(Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 27).

Våre metoder for å sikre barns medvirkning:
Barn skal få muligheten til aktiv deltakelse i barnehagens planlegging og vurdering, og få 
en opplevelse av at deres stemme blir hørt og er viktig. Barnets synspunkter, behov og 
interesser skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modning. Vi skal gi barna rom for 
å si sin mening og sin oppfatning av situasjoner!  
I tillegg jobber vi med å stille relevante krav til barna. Medvirkning er å virke med noe, å virke 
sammen i et fellesskap. Dette fordrer noen kjøreregler som barna må forholde seg til. Dette 
kan for eksempel være å delta i samlingsstund, sitte stille ved matbordet, stå i egne valg, 
lære å kle på seg selv osv. Barna er en aktiv del av sitt samfunn, sitt miljø, og da er det viktig 
med anerkjennende medvirkning og samhandling.                         
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5. BARNS MEDVIRKNING 6. SAMARBEID

Våre metoder for å skape et godt foreldresamarbeid:
Barnehagen har etter hvert fått en sentral plass i mange barns barndom. Men det vil 
alltid være dere foreldre som er de viktigste personene i et barns liv, og er de som har 
ansvaret. Vi ønsker å være et positivt supplement til hjemmet med felles mål om trygge 
og stimulerende oppvekstmiljøer for barnet. Vi ønsker oss er godt foreldresamarbeid med 
vekt på gjensidig respekt, åpenhet og tillit. Vi har en serviceerklæring som sier mer om 
hva foreldre kan forvente og hvilke forventninger barnehagen har til foreldrene.  
 
Barnehagen har et foreldreråd som består av alle barns foreldre/foresatte. 
Foreldrerådet velger representanter til samarbeidsutvalget.  

Samarbeidsutvalget består av en forelder og en fra personalet fra hver avdeling. SU er 
et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. SU skal fremme fellesinteresser 
og bidra til et godt samarbeid som skaper et godt barnehagemiljø. Ta kontakt med deres 
representant hvis det er noe dere ønsker å ta opp.  

Det arrangeres to foreldremøter og to foreldresamtaler pr år. Møtene gir mulighet for 
innflytelse og medvirkning til barnehagens innhold og årsplan. Samtalene skal sikre 
gjensidig informasjon om barnets utvikling, mellom foreldre og personalet. Samtaler kan 
avtales utenom de faste hvis foreldre eller personal måtte ønske det.  

 Er dere fornøyd – si det til oss og andre! Er dere misfornøyde - si det til oss!!  Men velg 
tid og sted.  

Det er til alles beste, barn, foreldre og personal at barnehagen har et godt rykte!      

SAMARBEID MED ANDRE INSTANSER:
For å nevne noen: Sarpsborg kommune, private barnehager i Sarpsborg (PBS), Høgskolen 
i Østfold, barneverntjeneste, Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), Barne- og 
ungdomspsykiatri (BUP) helsestasjonen og grunnskolen. 
 

«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. Samarbeidet mellom 
hjemmet og barnehagen skal alltid ha barnets beste som mål. Foreldrene og barnehagens 
personale har et felles ansvar for barnets trivsel og utvikling.» 
(Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 29).
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7. OVERGANGER

TILVENNING I BARNEHAGEN
«Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene legge til rette for at barnet kan få en trygg og god start 
i barnehagen. Barnehagen skal tilpasse rutiner og organisere tid og rom slik at barnet får tid til å bli 
kjent, etablere relasjoner og knytte seg til personalet og til andre barn.»

 (Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 33).

Våre metoder for å sikre en trygg og god tilvenning:
Vi inviterer til besøk på våren og ved oppstart oppfordrer vi foreldre til å sette av nok tid 
som ditt barn trenger. Alle barn er forskjellig og oppstarten må samarbeides om for å bli best 
mulig. Vi har primærkontakter som følger opp alle nye
(link til standard for tilvenning MANGLER!!!)

OVERGANGER 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.»

 (Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 33).

Våre metoder for å sikre en god overgang innad i barnehagen:
Det året barna blir 3 år flytter de fra liten til stor avdeling, fortrinnsvis etter sommerferien. 
Barna er kjent på huset og trenger ikke lang tilvenningsperiode. Vi flytter som regel flere barn 
fra samme avdeling og vi begynner tidlig på våren med å gå på besøk og bli kjent på den nye 
avdelingen. Vi har egen rutine/plan for overgangen. 

OVERGANG MELLOM BARNEHAGE TIL SKOLE 
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. De eldste 
barna skal få mulighet til å glede seg til å begynne på skolen og oppleve at det er en 
sammenheng mellom barnehagen og skolen. Barnehagen skal bidra til at barna kan avslutte 
barnehagetiden på en god måte og møte skolen med nysgjerrighet og tro på egne evner 
(Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 33).

Våre metoder for å sikre en god overgang til skolen:
Sarpsborg kommune har utarbeidet en plan for overgangen barnehage-skole som vi er 
forpliktet til å følge. Målet er å skape best mulig overgangsprosesser for barn og foreldre fra 
barnehage til skole/sfo. Alle prosesser gjøres i samarbeid og etter samtykke fra foreldrene. 
Det informeres om planen på foreldremøte i september og alle får utdelt årshjulet.  
Alle barna som går siste året i barnehagen, er med i Maxiklubben en dag i uken. Her lærer de 
noe innenfor de fagene de vil møte i skolen. Det legges stor vekt på selvstendighetstrening, 
samt arbeid med sosial kompetanse. 
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7. OVERGANGER
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LÆRENDE ORGANISASJON 
«Målet med barnehagen som pedagogisk virksomhet, er å gi barna et tilrettelagt tilbud i 
tråd med barnehageloven og rammeplanen. For å oppnå dette skal barnehagen være en 
lærende organisasjon, og det pedagogiske arbeidet skal være begrunnet i barnehageloven 
og rammeplanen.» 

(Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 37).

I FUS er vi lærende barnehager. Personalet er i kontinuerlig utvikling, reflekterer over faglige 
og etiske problemstillinger, holder seg faglig oppdatert og er gode rollemodeller. Senge 
(2006) sier: “en lærende organisasjon er en organisasjon som kontinuerlig forbedrer sin 
evne til å skape sin egen framtid.” Vi legger derfor vekt på at personalet utvikler sine evner 
og bygger sin kapasitet slik at barna møter omsorgsfulle og kompetente ansatte.

Våre metoder for å opprettholde en lærende organisasjon:
• Faglig fokus på alle møtearenaer
• Bruker metoden «lærende møte» med bl a forberedelser og refleksjon

PLANLEGGING
«Planlegging gir personalet grunnlag for å tenke og handle langsiktig og systematisk i det 
pedagogiske arbeidet. Planleggingen skal bidra til kontinuitet og progresjon for enkeltbarn 
og barnegruppen, og skal være utgangspunkt for refleksjon og utvikling av virksomheten.» 

 (Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 37). 

Våre metoder for planlegging:
Alt arbeid i barnehagen tar utgangspunkt i Lov om barnehager, Rammeplan for barnehager 
og kommunale mål og føringer. I årsplanen vår skisseres det arbeidet vi gjør og de valg vi 
tar i forhold til pedagogisk arbeidet, og med bakgrunn i den utarbeider den enkelte avdeling 
sine mer konkrete planer.  
Vi tilrettelegger for barns medvirkning, og det vi ofte ser er at planer må endres. Barn tenker 
mye mer her og nå og kanskje har de et annet fokus eller andre intensjoner enn vi trodde. 
Det tar vi med oss i det videre vurderingsarbeidet, og på den måten staker vi ut en ny kurs 
sammen med barna.

VURDERING
«Barnehagen skal jevnlig vurdere det pedagogiske arbeidet. Det betyr at det pedagogiske 
arbeidet skal beskrives, analyseres og fortolkes ut fra barnehagens planer, barnehageloven 
og rammeplanen. Vurderingsarbeidet skal bygge på refleksjoner som hele personalgruppen 
er involvert i. Barnets trivsel og allsidige utvikling skal observeres og vurderes fortløpende, 
med utgangspunkt i barnets individuelle forutsetninger og kunnskap om barns utvikling og 
behov. Barnets erfaringer og synspunkter skal inngå i vurderingsgrunnlaget.» 

 (Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 38).

8. BARNEHAGEN SOM PEDAGOGISK VIRKSOMHET



17

8. BARNEHAGEN SOM PEDAGOGISK VIRKSOMHET

Våre metoder for vurdering:
Vurdering er en viktig del av det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Vurdering er å beskrive, 
reflektere og justere innsats. Hensikten er å belyse hva som er gjennomført, hvorfor noe er 
gjort og hvorfor noe ikke er gjort. Dette gir oss en hjelp til å dokumentere at vi gjennomfører 
alt vi er pålagt gjennom rammeplanen.  Mål og tiltak som er satt skal vurderes. Det handler 
om å stille spørsmål som for eksempel; hvorfor valgte vi å gjøre slik og hvordan kan vi lære 
av denne handlingen? Hva fungerte bra, og hva fungerte mindre bra? Her er det viktig å gi 
barna muligheten til å medvirke og få gi løfte opp sine tanker. Dette kan gjøres ved planlagte 
møter og ved å være tilstede i hverdagen hvor vi fanger opp barnas tanker og opplevelser.  
Vurderingsarenaer er; møter med barna, avdelingsmøter, ledermøter, personalmøter, 
veiledning, foreldresamtaler, foreldremøter, foreldreråd og samarbeidsutvalget.  

DOKUMENTASJON 
«Dokumentasjon av personalets arbeid synliggjør hvordan personalet arbeider for å oppfylle 
kravene i barnehageloven og rammeplanen. Dokumentasjon av det pedagogiske arbeidet 
skal inngå i barnehagens arbeid med å planlegge, vurdere og utvikle den pedagogiske 
virksomheten.» 

 (Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 39).

Våre metoder for dokumentasjon:
I arbeidet vårt observerer vi. Ved hjelp av ulike verktøy (øyne og ører, fotoapparat, penn og 
papir, video, observasjonsprotokoller, veiledning m.m.) foretas observasjonene, og de vil 
på ulike måter gi en dokumentasjon av det som skjer.  Dokumentasjonen blir grunnlag for 
refleksjoner med de andre. Felles refleksjoner fører igjen til nye spørsmål som igjen leder 
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til nye observasjoner og nye dokumentasjoner.  En dokumentasjon er ikke ferdig når den er 
nedskrevet. Det er først da det begynner. Refleksjonen og perspektivtakingen skal lede oss 
fram mot nye spørsmål om hvordan vi kan arbeide. Den fører pedagogiske prosesser videre

8. BARNEHAGEN SOM PEDAGOGISK VIRKSOMHET

TILRETTELEGGING AV DET ALLMENNPEDAGOGISKE TILBUDET  
FOR BARN SOM TRENGER EKSTRA STØTTE 
«Barnehagen skal tilpasse det allmennpedagogiske tilbudet etter barnas behov og forutsetninger, 
også når noen barn har behov for ekstra støtte i kortere eller lengre perioder. Barnehagen skal 
sørge for at barn som trenger ekstra støtte, tidlig får den sosiale, pedagogiske og/eller fysiske 
tilretteleggingen som er nødvendig for å gi barnet et inkluderende og likeverdig tilbud. Inkludering 
i barnehagen handler også om tilrettelegging for sosial deltakelse. Hvis det er grunn til å tro 
at barnets behov ikke kan dekkes innenfor det allmennpedagogiske tilbudet, skal barnehagen 
opplyse foreldrene om retten til å kreve en sakkyndig vurdering av om barnet har behov for 
spesialpedagogisk hjelp.» 

(Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 40).

Våre metoder for tilrettelegging av det allmennpedagogiske tilbudet:
Noen barn har behov for ekstra omsorg og hjelp til å utvikle og lære ferdigheter. Det kan 
være problemer med motorikk eller språk eller at barnet har en vanskelig familiesituasjon 
eller at de har nedsatt funksjonsevne. På noen områder kan det være betydningsfullt å få 
tidlig hjelp, men det må også sies at det aldri er for sent å sette inn gode tiltak. 

Foreldrene bør kjenne til at barn med særlige behov kan ha rettigheter til å motta ekstra 
hjelp i barnehagen. Barnehagen og den pedagogisk -psykologiske tjenesten 

(PPT) i kommunen er viktige samarbeidspartnere for foreldrene i denne sammenheng

KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG 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 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 fortellerglede, samt evnen til å 
reflektere og undre seg.  
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 0-3 år  2-4 år  3-6 år

• De voksne har fokus på 
språkstimulering, sette ord på det 
de gjør og gir barna erfaring med 
verbalt og nonverbalt språk.       

• Barna skal bli introdusert til og 
gjøre seg erfaringer med ulik 
litteratur. 

• Barna skal få erfaring med rim, 
regler, sanger og bevegelsesanger.

• De voksne gir barna enkle 
beskjeder/oppgaver som skaper 
mestringsfølelse. 

• Barna blir lest for og opplever 
dramatisering av eventyr. Enkle 
spill

• De voksne skal aktivt delta og 
være gode språkmodeller i barnas 
lek. 

• Enkel «Kims» lek med færre 
konkreter. 

• Barna blir introdusert for digitale 
verktøy, f.eks. Digital mikroskop.

• Vi bruker humor for å motiverer 
til å bruke språket aktivt og for å 
stimulere fantasien til barna. 

• Høytlesning i samlingsstunder, 
måltider og i mindre grupper. 

• Hverdagssamtalen er alltid i fokus 
i alle her og nå situasjoner. 

• Barna skal få oppleve språkleker, 
sangleker, «Kims lek».

• Spille spill
• Barna møter et mangfold 

av bøker, sang, bilder og 
uttrykksformer. 

• Vi jobber med at barna skal 
kjenne igjen sitt eget navn og får 
førstehåndserfaringer med tall og 
bokstaver.

• Barna bruker språk til å skape 
relasjoner, delta i lek og som 
redskap til å løse konflikter

• Barn og voksne leker med 
bokstaver, lyder og tallbegrep, 
rim og gåter. 

• Barna øver på å utrykke seg 
muntlig i gruppe og en til en og 
vi oppmuntrer de til å fortelle om 
opplevelser og erfaringer, og å 
sette ord på følelser og meninger.

• Vi leser bøker med litt lengre 
handling for barna og synger 
sanger med flere vers. Spiller mer 
avanserte spill 

• Barna er med på å dramatisere 
eventyr.

• Barna får kjennskap til alfabetet 
og skrevet tekst, øver på å skrive 
navnet sitt selv.

• Mer avanserte digitale verktøy: 
Greenscreen, redigering og apper 
som gir barna mulighet til å lage 
egne tegneserier.

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 er vi aktive og tilstedeværende voksne som støtter og utfordrer barna til bevegelseslek 
og mestring av ulike ferdigheter som styrker deres motoriske utvikling, fysiske form og 
psykiske helse, gjennom prosjektet barnehagepuls. Motorikk-styrke-avspenning er områder 
i fokus, gjennom å stimulere sansene våre.  Arbeidet med SmartMat gjør at vi vet hva et godt 
og variert kosthold gjør for kroppen vår.  Vi jobber for at alle barna skal bli den beste utgaven 
av seg selv i løpet av den tiden de er hos oss.  
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 0-3 år  2-4 år  3-6 år

• Vi gir barna bevegelsesglede 
og plass til lek ute og inne hver 
dag. 

• Tumlelek, ballek, krabbe og 
sandkasselek

•  Barna skal få øve på å benevne 
og samtale om maten vi spiser, 
og oppmuntre de til å smake og 
utforske.

• Vi ønsker at barna skal utvikle et 
positivt forhold til mat gjennom 
at de kan være med i matlaging

•  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. 

•  Vi benevner ulike kroppsdeler 
gjennom sang, bilder, kroppslig 
lek og aktivitet.

• Barna øver på grunnleggende 
bevegelser (som f.eks, hoppe 
forover, bakover og hinke) 
for å videreutvikle motoriske 
ferdigheter, kroppsbeherskelse, 
koordinasjon og fysiske 
egenskaper. 

•  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 på å etablere gode 
vaner i forhold til dobesøk og 
hygiene.

• .Barna skal bli kjent med og 
trygg på egen kropp

• Vi gir barna gode erfaringer med 
å være ute, tegne med kritt, 
hoppe paradis og introduserer 
de for regelleker og har fokus på 
å kunne samarbeide.

• Vi oppfordrer barna til å 
hjelpe hverandre med av- og 
påkledning, og å holde orden i 
egne klær. 

•  Vi har fokus på at barna selv 
skal kunne vurdere påkledning 
opp imot årstid og vær - 
selvstendighetstrening. 

•  Vi skal gi barna kunnskap til 
elementene i et sunt kosthold, 
og utvide smakssansen.

•  Vi reflekterer sammen med 
barna rundt kropp, kjønn og 
identitet.

• . Barna øver på å sette 
grenser for sin egen kropp, 
og respektere andres 
grenser, gjennom økt 
kroppsligbevissthet

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 pwogresjon.» 
(Rammeplanen s. 50) 

Vi ønsker å være lyttende og anerkjennende i møte med barnas skaperglede. Vi har et bevisst 
forhold til hva slags kunstopplevelser vi ønsker å gi barna. Vi 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 benytter oss av naturens materialer i lek, læring og kunstneriske uttrykk. 

8. BARNEHAGEN SOM PEDAGOGISK VIRKSOMHET
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 0-3 år  2-4 år  3-6 år

• 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 ulike 
materialer.  

• 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.  

•  Barna skal ha god tilgang til 
utkledningsutstyr/rekvisitter til 
rolllek.

 
 
 

• 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 teater 
og lignende. 

• Byvandring hvor ser på, 
samtaler og får kunnskap om 
statuer vi har her i Sarpsborg.   

• Barna får erfaring med å være 
tilskuer og dramatisere foran et 
publikum.

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)

 0-3 år  2-4 år  3-6 år
 
• 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 skal studere hva vi finner i 

naturen. Barna lærer om dyr og 
dyreliv.  

•  Barna skal få oppleve undring 
over naturens mangfoldighet, og få 
bevissthet rundt de fire årstidene. 

• Barna skal få kjennskap til 
brannvern. 

• Få kjennskap til teknologiske 
hjelpemidler.  

 
• Barna skal få en begynnende 

forståelse av begrepet ”bærekraftig 
utvikling” gjennom rydde/plukke 
søppel på tur i nærmiljøet og ta vare 
på naturen. 

•  Lage konstruksjoner av ulike 
materialer og utforske muligheter 
som ligger i redskaper og teknologi.  

• Vi eksperimenterer gjennom året 
hvor vi  undrer oss over fysiske lover.

ANTALL, ROM OG FORM
«Arbeid med fagområdet skal stimulere barnas undring, nysgjerrighet og motivasjon for 
problemløsning.» 

(Rammeplanen s. 53)

Personalet skal motivere, være med og undre seg og stimulere til matematiske aktiviteter i 
hverdagen. Vi skal støtte barnas nysgjerrighet og oppmuntre til utholdenhet i problemløsning 

8. BARNEHAGEN SOM PEDAGOGISK VIRKSOMHET
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og logisk tenkning. Dette skal vi gjøre gjennom aktiv bruk av matematiske begreper og 
utdypende samtaler.

 0-3 år  2-4 år  3-6 år

• Barna skal lære begrepene stor 
og liten gjennom fysisk erfaring 
med gjenstander. (liten ball, 
stor ball, kort, lang, over, under, 
foran, bak)

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

• Barna skal få rom til å undre 
seg over matematiske 
sammenhenger. 

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

• Barna skal få erfaring med 
problemløsning, mengde, 
størrelser gjennom byggelek, 
matlaging og tilrettelagte 
aktiviteter.

• Barna skal utvikle 
grunnleggende matematiske 
begreper gjennom f.eks. å dekke 
på tralla, 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 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.

8. BARNEHAGEN SOM PEDAGOGISK VIRKSOMHET
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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)

Personalet skal være bevisst sine egne 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 for ulikheter.

0-3 år 2-4 år 3-6 år

• 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 få kjennskap til 
kristne tradisjoner.

• Barna skal få rom til å undre seg 
og bli utsatt for åpne spørsmål.

• Barna skal få kjennskap til 
ulike flagg og nasjonaliteter på 
avdelingen.

• 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 kjennskap til 
ulike nasjonaliteter som er 
representert i barnehagen

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

• Barna skal få øve opp 
ferdigheter til å gjenkjenne flere 
følelsesuttrykk både hos seg 
selv og andre.

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

• Barna får kjennskap til ulike 
religioner, kristne tradisjoner 
og andre tradisjoner knyttet til 
hvert enkeltbarns religion og 
livssyn.

• Barna skal få øve opp 
ferdigheter til å løse konflikter, 
både med og uten voksen 
veiledning.

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

• forutsetninger.
• Barna skal få kjennskap til ulike 

flagg, nasjonaliteter og kulturell 
identitet gjennom arbeid med 
flagg og ulike språk på avdeling.

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

8. BARNEHAGEN SOM PEDAGOGISK VIRKSOMHET
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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)

Barnehagens virke skal ta utgangspunkt i verdiene fra formålsparagrafen i barnehageloven. 
De skal være basis for alt vi gjør. Ved å bruke bøker og andre kulturelle uttrykk som basis 
for diskusjoner og undring rundt hvordan samfunnet fungerer, og vår plass i det, kan vi øke 
barnas forståelse av seg selv som del av samfunnet, og viktigheten av solidaritet, respekt for 
andre og likeverd. Ved å utforske byen, landbruk og naturen rundt oss blir barna kjent med 
sammenhenger i nærmiljøet, Norge og verden. Alles mening skal høres, og sammen finner 
vi veien fremover.

0-3 år 2-4 år 3-6 år

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

• Barna skal bli kjent med maten 
vi spisers opprinnelse.

• 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 skal få høre om og bli 
kjent med norske minoriteter, 
særlig samene

• Barna skal få kjennskap til FNs 
barnekonvensjon.

• Barna få kjennskap til alles 
identitet/nasjonalitet på sin 
avdeling.

• Barna skal bli kjent med byen 
vår og få en begynnende 
forståelse for lokaldemokratiet

8. BARNEHAGEN SOM PEDAGOGISK VIRKSOMHET
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EI BITTE LITA HAND 
 

Ei bitte lita hand som du kan holde i. 
To klare blåe øya som ser på mora si. Vi e nu heldige vi som kan 

gå tur i lag, å legge klokka heime vi treng ho ikkje i dag. 
 

Så går ho mamma tur med sin aller beste venn, og tia ho står stille 
før klokka ligg igjen. Å tenk vess alle hendern de store og de små 

fikk sleppe alle klokke og nokka dem sku nå. 
Vi kunne bruke dagen til mange rare ting. 

Besøke goe venna, eller bare gå litt rundt omkring. 
 

Og hvis du synes at dagen e bare trist og grå, 
Og verden går i mot deg, og du har dårlig råd - Så husk at alle 

pengan i heile Norges land E ingenting mot varmen fra ei bitte lita 
hand. 

Og førr et lite hode med mange tanka i 
E lykke her i livet å høre mamma si 

 
Kom ungen min så går vi Æ har ett hav av tid. 

Anne Lyså Jakobsen 

8. BARNEHAGEN SOM PEDAGOGISK VIRKSOMHET
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Kunnskapsdepartementet. (2017). Rammeplan for barnehagen: Forskrift om rammeplan for 
barnehagens innhold og oppgaver. Hentet fra https://www.udir.no 

9. ÅRSKALENDER OG TRADISJONER 

AUGUST 2022 Plandag mandag 15.8 
Oppstart  Nytt barnehageår ( tirsdag 16.8)

SEPTEMBER Foreldremøter og infomøte for maxiklubb (15)
Barnehageløp for maxiklubbere (15)
Fotografering (16)
Høstfest m/foreldre (20) 
Brannvernuke (uke 38)
Dugnad (Uke 39)

OKTOBER FN-dag/Solidaritetskafè m/foreldre (24) 
NOVEMBER PLANDAG (16.11)

Foreldresamtaler 
Behovsundersøkelse for jula 

DESEMBER Julebord (6)
Lucia m/foreldre (13)
Nissefest  (16)

JANUAR 2023 PLANDAG (2.1) 
Bærekraftuke
Foreldresamtaler for maxiklubb

FEBRUAR Samisk uke (Uke 6) 
Karneval (15) 

MARS/APRIL Behovsundersøkelse påske 
Påskefrokost m/foreldre og fargefest (30) 
Foreldresamtaler/Foreldremøte
FUS-dagen (27) 

MAI Dugnad (Uke 19) 
Maifest  (12.5) 
Plandag (19.5) 

JUNI Fotballmesterskap for maxiklubbere 
Sommerfest m/foreldre (8.6) 

JULI Sommeraktiviteter og ferietid 
AUGUST Plandag (14.8) 

https://www.udir.no
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NOTATER

9. ÅRSKALENDER OG TRADISJONER 
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Kontaktinfo:
Daglig leder:

Hege Evensen
Tlf: 95 11 92 66 

Epost: dl.snarveien@bhg.no

Besøksadresse:
Snarveien 2 

1711 Sarpsborg
Tlf: 94 87 51 41 og 69 15 50 90 

https://fus.no/snarveien

SnarveienBarnehagenavn

https://fus.no/snarveien

