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Sammen gir vi barndommen verdi; lek og glede, hverdagsmagi og vennegaranti.  
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INNLEDNING 

Brødfabrikken FUS barnehage drives etter lov om barnehager med forskrifter. Herunder rammeplan 

for barnehager og FNs barnekonvensjon.  Årsplanen med progresjonsplan gir informasjon om de 

overordnede målene i barnehageloven og barnehagens tiltak for å nå disse.  

Ansatte i barnehagen benytter årsplanen med progresjonsplanen som et arbeidsdokument. 

Barnehagen utarbeider detaljerte planer som beskriver hvordan barnehagen konkret arbeider med 

tiltakene som er fastsatt i årsplanen.  

Foreldre skal gjennom planene få et godt innblikk i barnehagens arbeid, og se en klar sammenheng 

mellom de konkrete aktivitetene i barnehagen og de overordnede målene.  

Barnehagens daglig leder har det faglige ansvaret for utarbeidelse av årsplan med progresjonsplan i 

samarbeid med ansatte og foreldre.  

Barnehagens samarbeidspartnere er barnevernet, helsestasjon og familiehuset i bydel Grünerløkka. 

Barnehagens årsplan med progresjonsplan, fastsettes av barnehagens samarbeidsutvalg. 
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KORT OM BARNEHAGEN 

Brødfabrikken FUS barnehage er en privat barnehage med fire avdelinger som åpnet 15.08.17. 

Barnehagen er en del av FUS kjeden. Vi holder til i 1. etasje i Brødfabrikken sameie. Våre lokaler 

er lyse og moderne.  Uteområdet vårt er flott med fysiske utfordringer for både store og små. 

I Brødfabrikken FUS barnehage er vi opptatt av alle barns lærings og utviklingsmuligheter. Alle 

barn skal bli sett og hørt og de skal oppleve at de får varierte og utfordrende aktiviteter ut i fra 

alder og modningsnivå. Vi tar barns medvirkning på alvor og jobber systematisk med 

dokumentasjon for hele tiden å kunne møte barna der de er. Lek og de estiske fagene er vår 

tilnærmingsmåte. 

FUS barnehagene er en felles visjon: Sammen gir vi barndommen verdi, lek, hverdagsmagi og 

vennegaranti. Denne ligger til grunn for alt arbeidet og alle planer vi lager i barnehagen. 

  

FUS MÅL OG SATSINGER FOR BARNEHAGENE 
FUS barn har et positivt selvbilde. 

FUS barn har det gøy i barnehagen. 

FUS barn er trygge og forskende, trives i lek og har vennekompetanse. 

Fus barn gleder seg til «resten av livet». De vet at de har påvirkningsmuligheter og at 

innspillene deres teller. 

Disse målene er i likhet med vår felles visjon en del av vårt daglige arbeide. Ansatte kjenner 

hovedmålene og jobber etter dem. 

Våre tiltak for å oppnå dette i år: 

 Vi deler barna i små grupper for at alle skal bli godt kjent og trygge på hverandre. 

 Ved systematisk bruk av observasjon, dokumentasjon og refleksjon, vil vi se barna akkurat 

der de er i sin utvikling for så å legge til rette for videre læring. 

 Vi tilrettelegger for at barna skal få bruke sin kompetanse, utvikle selvstendighet og få 

mestringsopplevelser. 

 Det fysiske miljøet er tilrettelagt for å inspirere til lek, vennskap og læring. 

 Hverdagsmagi: å oppdage og anerkjenne når barna mestrer noe nytt. 

 Egenledelse i lek og læring. 

 Observasjon, barnemøter, barnesamtaler og gjenkalling er våre arbeidsmetoder. 
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KUNST OG KULTUR ER BARNEHAGENS SATNINGSOMRÅDE 
Brødfabrikken FUS barnehage legger til rette for at barna skal kunne uttrykke seg kreativt gjennom 

estetiske opplevelser med musikk, drama og forming. 

Våre tiltak for å oppnå dette i år: 

 Ukentlige musikksamlinger i tillegg til at musikk og sang er en stor del av hverdagen. 

 Vi tilbyr barna spennende og varierte materialer for at de kan uttrykke seg på ulike måter. 

 Barnehagen benytter seg av Oslos kulturtilbud som museer og ulike andre 

kulturinstitusjoner for å gi barna et bredt spekter av ulike kunstinntrykk. 

 Lekende personale dramatiserer ulike eventyr og fortellinger for å inspirere barnas lek. 
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OMSORG 
Barnehagen skal legge til rette for at alle barn kan knytte seg til personalet og til hverandre.  

I barnehagen skal alle barna bli sett, forstått, respektert og få den hjelp og støtte de har behov for. 

 

Barnehagen skal forebygge og avdekke omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep. Se Oslostandard 

for samarbeid mellom helsestasjon, barnehage og barneverntjenesten. Brødfabrikken FUS 

barnehage har stort fokus på barnas trygghet og trivsel. 

Våre tiltak for å oppnå dette i år: 

 Personalet legger til rette for omsorgsfulle relasjoner mellom barna og mellom barn og 

voksen.  

 Personalet har fokus på følelser og hjelper barna til å sette ord på sine egne følelser.  

 Personalet er gode rollemodeller, veileder og støtter barna i utvikling av deres sosiale 

ferdigheter gjennom hverdagslige situasjoner og dialoger. 

 

EGENLEDELSE I LEK OG LÆRING 
I Brødfabrikken FUS barnehage står leken sentralt. Barnehagens rom innbyr til rollelek, som er 

viktig for barns utvikling. Personalet jobber med å legge til rette for vennskap og fellesskap 

gjennom leken.  

Egenledelse er evnen til å være aktiv og selvstendig i en oppgave over tid, og brukes som en 

samlebetegnelse på overordnende funksjoner i hjernen vår, som setter i gang og styrer atferden 

vår. Egenledelse og lek henger tett i sammen fordi det er gjennom leken vi ser at barn i barnehagen 

lærer og utvikler seg best. 

Våre tiltak for å oppnå dette i år: 

 Barnehagen legger til rette for lek i mindre grupper for å utvikle vennskap og fellesskap.   

 Vi tar utgangspunkt i barnas behov, og støtter utviklingen av deres lekekompetanse. 

 Personalet er oppmerksomme på at de er rollemodeller og bidrar til å støtte barn i å finne 

sin rolle i leken. 

 Personalet har fokus på å sette ord på handlinger de observerer som er positive i leken. 

 Rommene er tilrettelagt for utforskning og gode samspillmuligheter med vekt på rollelek. 
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DANNING GJENNOM OMSORG, LEK OG LÆRING 
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 som er forankret i 

menneskerettighetene. 

Våre tiltak for å oppnå dette i år: 

  Vi ser hvert enkelt barn som unike individer, og lar de utvikle seg utfra egne interesser og 

behov.  

 Vi møter barna med respekt og annerkjennelse, og jobber for at barna skal utvikle positive 

samspillsferdigheter og ta del i fellesskapet. 

 Personalet støtter barnas utvikling av empati og respekt for hverandre. 

 Vi jobber for at barna skal erfare demokrati ved at de deltar i små og store felleskap og ved 

at voksne lytter til deres innspill. 

 Vi markerer FN-dagen 24.10. 

 

 

LÆRING 

Barna skal oppleve et stimulerende og utforskende miljø som fremmer barns nysgjerrighet og 

lærelyst. 

Barnehagen skal sørge for utvikling og progresjon innenfor alle fagområdene i rammeplanen. 

Barnehagen skal støtte og berike barnas initiativ og gi dem utfordringer og tiltro til egne evner. 

I Brødfabrikken FUS barnehage skjer læring gjennom lek. 

Våre tiltak for å oppnå dette i år: 

 Personalet tar utgangspunkt i barnas interesser og individuelle behov når man legger til 

rette for læring.  

 Gjennom hverdagslige aktiviteter legger personalet til rette for nysgjerrighet og 

utforskning.  

  Det fysiske miljøet i barnehagen er i kontinuerlig endring for å inspirere til lek, vennskap 

og læring. 

 Vi tilrettelegger for at barna skal få bruke sin kompetanse, utvikle selvstendighet og få 

mestringsopplevelser. 

 Hverdagsmagi: å oppdage og anerkjenne når barna mestrer noe nytt. 
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VENNSKAP OG FELLESSKAP 

I barnehagen skal alle barn få oppleve seg selv som verdifulle, få venner og bidra i et sosialt 

fellesskap. 

Barnehagen skal forebygge, avdekke og stoppe mobbing og krenkelser. 

Barnehagen skal fremme likestilling, og motvirke alle former for diskriminering.   

Våre tiltak for å oppnå dette i år: 

 Barnehagen skaper et variert språkmiljø der barna får mulighet til å oppleve gleden ved å 

bruke språk og kommunisere med andre. 

 Ved hjelp av åpne spørsmål inviterer personalet til ulike typer samtaler der barna får 

anledning til å fortelle, undre seg og reflektere. 

 Systematisk kartlegging av barnehagens språkmiljø. 

 Barna deles i aldersbestemte lesegrupper for å styrke språket til hvert enkelt barn. 

 Observasjon, barnemøter, barnesamtaler og gjenkalling er våre arbeidsmetoder.  
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KOMMUNIKASJON OG SPRÅK 

Barnehagen skal støtte barns bruk av språk som redskap for å tenke og gi uttrykk for egne meninger 

og følelser. 

Alle barn skal få god språkstimulering gjennom barnehagehverdagen. 

Barnehagen skal fange opp og støtte barn som trenger ekstra støtte i sin språkutvikling.  

Våre tiltak for å oppnå dette i år: 

 Barnehagen skaper et variert språkmiljø der barna får mulighet til å oppleve gleden ved 

å bruke språk og kommunisere med andre. 

 Ved hjelp av åpne spørsmål inviterer personalet til ulike typer samtaler der barna får 

anledning til å fortelle, undre seg og reflektere. 

 Systematisk kartlegging av barnehagens språkmiljø. 

 Barna deles i aldersbestemte lesegrupper for å styrke språket til hvert enkelt barn. 

 Barnemøter, barnesamtaler og gjenkalling er vår arbeidsmåte.  

 Gjenbruksmaterialer er tilgjengelig for kunst og lek. 

 

 

 

 

 

 

BARNS MEDVIRKNING 
Barna skal ha rett til medvirkning tilpasset barnas alder og forutsetninger. 

Barn i barnehagen har rett til å gi utrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. 

Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens 

virksomhet. Brødfabrikkens pedagogiske arbeid tar utgangspunkt i barnas forutsetninger, behov og 

interesser. Barnehagen jobber aktivt med å inkludere barna i egne beslutninger. 

Våre tiltak for å oppnå dette i år: 

 Barna får påvirke sin egen hverdag gjennom at vi observerer og lytter til deres behov og 

ønsker i planleggingsprosessen.  

 Rommene har materiale og leker synlig og tilgjengelig for barna. 

 Vi gir barna valg innenfor gitte rammer.  

 Personalet tar beslutninger ut fra barnas interesser og behov. 
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DIGITAL PRAKSIS 

Barnehagen skal gi barna mulighet til å bruke digitale verktøy og teknologi i lek, læring og kreative 

prosesser. 

Barnehagen skal bidra til at barna utvikler en begynnende etisk forståelse knyttet til digitale medier. 

Barnehagens ansatte skal utøve god digital dømmekraft i samarbeid med foresatte.  

Våre tiltak for å oppnå dette i år: 

 Vi bruker digitale verktøy som blant annet prosjektor, nettbrett og pc hvor barna får 

utforsket bilder og videoer, samt læringsaktiviteter på nett. 

 Gjennom samtaler og etiske refleksjoner får barna en begynnende forståelse for bruken av 

digitale medier. 

 Personalet er bevisste på bruken av bilder og videoer. Bare bilder av aktivitet og barn som 

ikke kan gjenkjennes publiseres offentlig på facebook og andre digitale plattformer med 

mindre foresatte har gitt sitt eksplisitte samtykke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
11 

BÆREKRAFTIG UTVIKLING 

Barna skal få naturopplevelser og bli kjent med naturens mangfold. 

Barna skal lære å ta vare på hverandre og naturen. 

Våre tiltak for å oppnå dette i år: 

 Barnehagen tilbyr barna varierte naturopplevelser. 

 Barnehagen dyrker grønnsaker i egen kjøkkenhage. 

 Vi deltar på Ruskenaksjonen. 

 Vi driver holdningsskapende arbeid og lar barna ta del i kildesortering. 

  

LIVSMESTRING OG HELSE 
Barnehagen skal bidra til barnas trygghet, livsglede, og følelse av egenverd.  

Barnehagen skal være en arena for daglig fysisk aktivitet og samtidig gi rom for hvile. 

Barnehagen skal bidra til at barna utvikler matglede og sunne helsevaner. 

Våre tiltak for å oppnå dette i år:  

 Gjennom lek og humor skaper vi magiske opplevelser som bidrar til livsglede og vennskap.  

 Vi har store rom som gir plass for motorisk lek, og et veldig flott og variert uteområde. 

 Nærmiljøet med sine ulike parker og grøntarealer brukes aktivt. 

 Barna får mulighet til å sove eller hvile etter eget behov. 

 Barna deltar aktivt i matlaging og tilbys variert og sunn mat som lages fra bunn av. 
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SAMARBEID MED BARNAS HJEM 
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.  

For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et 

samarbeidsutvalg. 

Våre tiltak for å oppnå dette i år: 

 Daglig informasjonsutveksling ved henting og levering. 

 Ukebrev sendes ut hver fredag. 

 Barnehagen bruker den digitale plattformen My Kid til kommunikasjon med foresatte. 

 Foreldremøte to ganger i året. 

 Samarbeidsutvalget møter ved behov, minst to ganger i året. 

 Foreldre/foresatte samtaler gjennomføres vår og høst. 

 Brukerundersøkelser. 

 

TILVENNING 
Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene legge til rette for at barna kan få en trygg og god start i 

barnehagen. 

Våre tiltak for å oppnå dette i år: 

 Tilvenningen skjer på barnas premisser og i barnas tempo. Vi tilrettelegger oppstarten ut fra 

barnas rutiner, og behov for lengde på tilvenningen. 

 Barna får egen kontaktperson som sørger for at tilvenningsperioden blir trygg og god. 

 Vi gjennomfører oppstartsamtaler i løpet av de første dagene for å bli kjent med barnet. 

 Vi jobber for å skape gode rutiner slik at barnets overgang til sin nye hverdag oppleves trygg. 
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SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE 
Barnehagen skal i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage til skole og 

eventuelt aktivitetsskole. 

Våre tiltak for å oppnå dette i år: 

 Brødfabrikken barnehage gjennomfører førskolegruppe med fokus på læring, vennskap og 

sosial kompetanse. 

 Barnehagen samarbeider med foresatte og skolen for at barnet skal få en trygg og god 

overgang fra barnehagen til skolen.  

 Vi følger Oslostandard for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole som 

blant annet legger til rette for at skolestartene besøker skolen våren før de begynner på 

skolen. 

 

BARNEHAGENS SAMARBEIDSPARTNERE 
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. 

Våre tiltak for å oppnå dette i år: 
 

 Nær dialog med barnets foreldre. 

 Gjennom observasjon og samtaler vurderer vi om det er behov for kompetansen til noen av 
barnehagens samarbeidspartnere. 

 Barnehagen benytter Oslostandard for samarbeid mellom helsestasjon, barnehage og 
barneverntjeneste.  

 Barnehagens samarbeidspartnere er: 
Barnehageadministrasjonen i bydel Grünerløkka 
Familiehuset 
Grünerløkka helsestasjon 
Tidligteam 
PP-tjenesten 
Barnevernet 
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PLANLEGGING, DOKUMENTASJON OG VURDERING 
Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet som skal planlegges og vurderes. 

Dokumentasjon av det pedagogiske arbeidet skal inngå i barnehagens arbeid med å planlegge, 

vurdere og utvikle den pedagogiske virksomheten.  

Våre tiltak for å oppnå dette i år: 

 

 Vi jobber etter fastsatte mål. 

 Vi utarbeider halvtårs, måneds og ukeplaner som systematisk blir evaluert. 

 Vi er aktivt tilstedeværende for kunne observere, det er vår måte å lytte til barn på. 

 Observasjon, dokumentasjon og refleksjon er verktøy som personale benytter for å sikre alle 

barns trivsel og for den faglige utviklingen i barnehagen. 

 



 
 

 

PROGRESJONSPLAN FOR DE SYV FAGOMRÅDENE 

Progresjonsplanen beskriver hvordan barnehagen arbeider med de syv fagområdene som er beskrevet i rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. 

Fagområdene vil sjelden opptre isolert. Flere områder vil ofte være representert samtidig i temaopplegg og i forbindelse med hverdagsaktiviteter. 

 Barna skal utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. 

 Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. 

 Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter. 

FAGOMRÅDENE 1-2 år 3-4 år Skolestartere 

KOMMUNIKASJON 

SPRÅK 

TEKST 

 Samtale med aktivt 

tilstedeværende voksne som 

setter ord på og utvider barnas 

ytringer. 

 Høytlesning i aldersbestemte 

grupper og en til en. 

 Sang, rim og regler er en naturlig 

del av hverdagen. 

 Bruk av konkreter for å styrke 

språket. 

 Pekebøker og billedbøker 

tilgjengelig for barna 

 Språkspill i små grupper 

 

 

 Samtale med aktiv 

tilstedeværende voksne. 

 Høytlesning i aldersbestemte 

grupper. 

 Sang, rim og regler er en naturlig 

del av hverdagen. 

 Bokdag en dag i uken. 

 Rom som er tilrettelagt med 

stasjoner som skaper interesse 

for bokstaver. 

 Barn oppmuntres til å sette ord 

på følelser. 

 Rolleleken har stor plass. 

 

 Førskoleklubb med fokus på 

selvstendighet. Språklek med rim, 

regler, bokstavlyder og 

førmatematiske begreper. 

 Rom som er tilrettelagt med 

stasjoner som skaper interesse 

for bokstaver. 

 Rolleleken har stor plass. 

 



 
 

 

KROPP 

BEVEGELSE 

MAT 

HELSE 

 Vi er ute hver dag. 

 Turer i nærmiljøet og skogen. 

 Øve på å krype under, over, 

balansere og klatre. 

 Hinderløype. 

 Fokus på god håndhygiene. 

 Vi beveger oss etter musikk. 

 

 Vi er ute hver dag. 

 Tur i nærmiljøet og skogen 

 Barna deltar i matlaging hvor vi 

snakker om hva som er viktig å 

spise for helsen vår. 

 Fokus på god håndhygiene. 

 Vi beveger oss etter musikk. 

 Gym en dag i uken. 

 Kroppen brukes ute hver dag. 

 Tur i nærmiljøet og skogen. 

 Finmotoriske aktiviteter som 

tegning, klipping og maling. 

 Hinderløype. 

 Fokus på god håndhygiene. 

 Barna deltar i matlaging for å få 

erfaring med hva et godt 

kosthold innebærer og for å 

erfare ulike smaker. 

KUNST 

KULTUR 

KREATIVITET 

 Barna bruker sansene for å 

utforske ulikt materiale som 

endres etter årstid og tema. 

 Utforske musikkinstrumenter og 

få erfaring med musikkens 

grunnelementer. 

 Personalet dramatiserer eventyr 

for inspirasjon til rollelek 

 Se på danseforestilling 

 

 Barna får utforske ulike 

materialer og teknikker som er 

tilpasset barnas interesser, årstid 

og tema. 

 Utforske musikkinstrumenter og 

få erfaring med musikkens 

grunnelementer. 

 Rom tilrettelagt for rollelek 

 Museumsbesøk 

 Teaterbesøk 

 

 Barna får utforske ulike 

materialer og teknikker for å 

finne sitt eget uttrykk  

 Dramatisering 

 Utforske musikkinstrumenter og 

få erfaring med musikkens 

grunnelementer. 

 Museumsbesøk. 

 Teaterbesøk 

 



 
 

NATUR 

MILJØ 

TEKNOLOGI 

 Vi legger til rette for at barna kan 

bruke sansene til å få erfaring 

med naturen. 

 Tar i bruk naturmaterialer i leken. 

 Erfarer farger gjennom prosjektor 

og lysbord. 

 Bruk av bilder som 

dokumentasjon og til samtaler 

med barna. 

 Barna deltar aktivt med 

kildesortering. 

 

 Turer i skogen hvor vi følger 

årstidene og jobber med dyreliv. 

 Barna deltar aktivt med 

kildesortering. 

 Utforske datamaskinens og 

nettbrettets funksjoner. 

 

 Turer i skogen hvor vi følger 

årstidene og jobber med dyreliv. 

 Barna deltar aktivt med 

kildesortering. 

 Kjennskap til ikt som et verktøy 

for innhenting av informasjon og 

læring. 

 

ETIKK 

RELIGION 

FILOSOFI 

 Markering av ulike høytider og 

tradisjoner  

 Personalet lyttet aktivt til barna 

og undrer seg med dem. 

 Setter ord på følelser 

 Samtale om og markering av 

høytider til de ulike kulturer som 

er representert i barnehagen. 

 Personalet veileder barna i 

konflikter 

 Markering av FN-dagen. 

 Bli kjent med begrepet 

solidaritet.  

 Personalet er gode og tydelige 

rollemodeller som har fokus på 

likestilling og jobber aktivt mot 

rasisme og mobbing. 

 Samtale om og markering av 

høytider til de ulike kulturer som 

er representert i barnehagen. 

 Barna reflekterer over hvordan 

løse konflikter på best mulig 

måte. 

 Bli kjent med begrepet 

solidaritet.  

 Personalet er gode og tydelige 

rollemodeller som har fokus på 

likestilling og jobber aktivt mot 

rasisme og mobbing. 



 
 

NÆRMILJØ 

SAMFUNN 

 

 

 

 

 Turer i nærmiljøet. 

 Tur til biblioteket. 

 Markering av FN-dagen. 

 Markering av Samefolkets dag 

 Gutter og jenter får tilbud om de 

samme aktivitetene. 

 

 

  

 Turer i området for å bli godt 

kjent i nærmiljøet og byen vår 

 Aktiv bruk av biblioteket. 

 Markering av FN-dagen. 

 Markering av Samefolkets dag 

 Samtaler om kjønnsroller og 

familiekonstellasjoner. 

 Gutter og jenter får tilbud som de 

samme aktivitetene. 

 

 Turer i området for å bli godt 

kjent i nærmiljøet og byen vår 

 Tur til biblioteket for å stimulere 

leselyst og fantasi 

 Markering av FN-dagen hvor vi 

forkant jobber med 

barnekonvensjonen. 

 Markering av Samefolkets dag. 

 Samtaler om kjønnsroller og 

familiekonstellasjoner. 

 Gutter og jenter får tilbud om de 

samme aktivitetene. 

 

 



 
 

ANTALL 

FORM 

ROM 

 Vi teller og legger til rette for 

sortering og kategorisering 

 Møte med ulike former og 

størrelser 

 Delta i borddekking 

 Fokus på førmatematiske 

begreper. 

 

 Vi tilrettelegger for ulike typer 

spill som brettspill og memory, 

personalet spiller med. 

 Erfaring med målenheter når vi 

baker. 

 Fokus på førmatematiske 

begreper og tallord. 

 Rom som er tilrettelagt med 

stasjoner som skaper interesse 

for tall og form. 

 

 Vi tilrettelegger for ulike typer 

spill som brettspill, memory og 

kortspill. Personalet spiller med. 

 Erfaring med målenheter når vi 

baker og lager mat 

 Oppgaver inne og ute med fokus 

på førmatematiske begreper, 

former og tallord. 

 Rom som er tilrettelagt med 

stasjoner som skaper interesse 

for tall og form. 

 



 

 

KALENDER 

Brødfabrikken FUS barnehage høst 2018/vår 2019 

NÅR HVA 

24.08.2018 Planleggingsdag. Barnehagen er stengt. 

04.09.2018 Foreldremøte kl. 18.00 

24.10.2018 Markering av FN-dagen 

19.11.2018 Planleggingsdag. Barnehagen er stengt. 

13.12.2018 Luciafeiring kl. 07.45 

19.12.2018 Nissefest 

25. og 26.12.2018 Barnehagen er stengt. 

11.01.2019 Planleggingsdag. Barnehagen er stengt. 

15.02.2019 Karneval 

15.03.2019 Foreldremøte/faglig aften 

12.04.2019 Påskefrokost 

18.04.-22.04.2019 Påskeferie 

16.05.2019 17. mai markering 

17.05.2019 17. mai. Barnehagen er stengt. 

30.05.2019 Kristi himmelfartsdag 

31.05.2019 Planleggingsdag. Barnehagen er stengt.  

10.06.2019 2. pinsedag. Barnehagen er stengt. 

12.06.2019 Sommerfest 

13.06.2019 Foreldremøte for nye foreldre høsten 2019. 

 Nærmere informasjon om de ulike aktivitetene blir sendt ut med 

ukeplan/månedsplan. 

Faglig ansvarlig for årsplanen ved daglig leder: Mette Grøtting 

Årsplanen ble fastsatt i barnehagens samarbeidsutvalg den: 06.01.2019 


