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OM VÅR BARNEHAGE
FUS betyr først, og i FUS-barnehagene er det alltid barna som kommer først. Vi jobber for at 
alle barn skal bli den beste utgaven av seg selv, og at alle skal få utnytte sitt fulle potensial.  
Vi jobber for at barna skal bli best mulig rustet for resten av livet, siden vi vet at utviklingen 
som skjer i barnehagene legger grunnlaget for all senere læring. Vi jobber mot en felles visjon 
og det er tre verdier som preger vårt arbeid: glødende, skapende og tilstedeværende. 

For mer informasjon om FUS se: https://fus.no/

Nordpolen FUS barnehage AS er en del av FUS kjeden, her har vi fokus på å sikre høy kvalitet 
på vårt arbeid og hele tiden øke vår kompetanse. Som en del av FUS, er det overordnede 
oppdraget vårt å sørge for at alle barn opplever lek, vennskap, glede og mestring. Alle barn 
skal utvikle seg til å være trygge på seg selv og ha tillit til andre. Gjennom serviceerklæringen 
vår vet foreldrene til enhver tid hva de kan forvente av oss, og hva vi forventer av dem. Dette 
er et viktig utgangspunkt for et godt foreldresamarbeid. 

Nordpolen FUS er en barnehage, med to avdelinger/hus. Begge avdelingene ligger i 
underetasjen på hver sin boligblokk sentralt plassert på Sandaker. I umiddelbar nærhet finnes 
store grøntarealer, bibliotek, samt andre kulturtilbud, som barnehagen benytter seg av. Begge 
avdelingene har felles ledelse (daglig- og faglig leder). Husene samarbeider ved blant annet 
felles ledermøter, personalmøter og faglig utvikling. I tillegg har skolestarterne et felles 
opplegg. Det er i år 143 barn i Nordpolen FUS barnehage, disse er fordelt på åtte grupper: 

Avdeling Sandakerveien
Grønn – 12 barn (1-2år) 
Blå – 12 barn (1-2år)
Gul – 24 barn (2-6år) 
Rød – 24 barn (2-6år)

Avdeling Idun
Bolla - 12 barn (1-2år) 
Kringla - 12 barn (1-2år)
Loffen – 23 barn (2-6år)
Kneipen - 24 barn (2-6år)

Vi er 36 ansatte i barnehagen dette barnehageåret. Personalgruppen er godt sammensatt når 
det gjelder faglig kompetanse, erfaring fra arbeid med barn, alder og kjønn. I tillegg vil det 
være andre voksne hos oss fra tid til annen, da vi både tar imot studenter fra universitet/
høgskole, elever fra videregående og de som har arbeidspraksis gjennom NAV. Vi i Nordpolen 
FUS barnehage er opptatt av å skape et inkluderende arbeidsmiljø med fokus på både et 
godt faglig og sosialt miljø. Vi har fokus på hver arbeidstaker og ønsker å oppnå det beste 
i alle. Vi er stolte av å være en del av FUS- laget og jobber kontinuerlig for å tilby det beste 
barnehagetilbudet for våre barn og foresatte.
 

BARNET 
FØRST!
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Barnehagen er en pedagogisk virksomhet som reguleres av lov om barnehage (2018) og 
forskrift til loven – rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (UDIR 2017). Disse to 
dokumentene står sentralt for barnehagens arbeid. Rammeplanen er en offentlig vedtatt og 
gjelder for alle barnehager i Norge. Rammeplanen er en forskrift til barnehageloven som 
beskriver mer detaljert hva barnehagen skal inneholde og hvilket ansvar personalet har.

Loven bygger på Barnekonvensjonen som er en internasjonal avtale som beskytter barns 
rettigheter. FNs barnekonvensjon ble vedtatt av FNs generalforsamling 20. november 1989 og 
trådte i kraft 2. september 1990. Barnekonvensjonen er den av FN-konvensjonene som har 
bredest tilslutning og utgjør derfor et helt sentralt felles utgangspunkt for arbeid med og for 
barn i verden

BARNEHAGELOVEN OG RAMMEPLAN
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Visjon
Sammen gir vi barndommen verdi: lek og glede, hverdagsmagi og vennegaranti.

Visjonen er en viktig del av vår hverdag og handler om hvordan vi i Nordpolen FUS er, jobber 
og møter barna i barnehagen vår. Vi ønsker å trekke ut og heve «hverdagsmagien» som fokus 
i barnehagen. Vi ser på hverdagsmagi som «de små øyeblikkene, med glimt av lykke». Disse er 
ofte spontane eller uforutsette. Det er hverdagslige øyeblikk som kan være samlende, undrende, 
en stille stund, en samtale, små ting eller store ting som er her og nå. Vi tenker at dette er 
øyeblikkene fra barnehagen som barna vil huske livet ut, da de opplever mestring eller oppdager 
noe nytt, sammen med fantasifulle voksne og barn. Det blir mye hverdagsmagi med superfantasi.

Verdier 
Vi er GLØDENDE ved å
• være genuint engasjerte 
• være stolte av yrket vårt 
• være positive og lekende 
• være imøtekommende 
• ha godt humør.

Vi er SKAPENDE ved å:
• ha endringskompetanse og et høyt faglig fokus
• være nytenkende og undrende 
• følge opp barnas initiativ 
• tilrettelegge for god lekekultur 
• se muligheter fremfor begrensninger 
• stille åpne spørsmål i hverdagen

Vi er TILSTEDEVÆRENDE ved å: 
• være oppriktig interessert i barna 
• anerkjenne barnas følelser, ønsker og interesser 
• ha tid og gjøre det som er viktig og verdifullt, uten å stresse 
• sikre kvalifisert omsorg og trygghet for alle 
• møte barn og delta i lek på barnas premisser 
• stille åpne spørsmål i hverdagen

FUS barn skal kjennetegnes ved at de:
• har et positivt selvbilde. 
• er trygge og forskende, trives i lek og har vennekompetanse.
• gleder seg til ”resten av livet”, de vet de har påvirkningsmulighet og at innspillene deres teller. 
• har det gøy i barnehagen.  

FUS VERDIGRUNNLAG, MÅL OG SATSNINGER
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Bærekraftig utvikling
En bærekraftig utvikling er en utvikling hvor vi tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge for 
fremtidige generasjoners behov.   

Bærekraftig utvikling omhandler fire ulike dimensjoner. Dimensjonene er politikk, økonomi, 
sosiale og kulturelle forhold og økologi (Bergan & Bjørndal, 2019, s. 23). 

Økonomisk bærekraft handler om å utjevne sosiale forskjeller (Bergan & Bjørndal, 2019, s. 27). 
Barnehagen skal sørge for at alle barn har like muligheter uavhengig av økonomisk bakgrunn 
(Utdanningsdirektoratet, 2017). For Nordpolen FUS barnehage sin del betyr dette at alle de 
aktivitetene barna deltar på skal ikke økonomiske eller sosiale forutsetninger ha betydning for 
deltakelsen. Barna bør også få en grunnleggende forståelse for hvordan vi skal forvalte våre 
økonomiske verdier.  

Sosial og kulturell bærekraft har som grunnlag at barnehagen skal være et inkluderende 
fellesskap. Barna skal få kunnskap og erfaringer med ulike trosretninger, kulturer og tradisjoner 
og de skal oppleve at det praktiseres likestilling og likeverd mellom kjønn, legning og etniske 
grupper (Bergan & Bjørndal, 2019, s. 28) I Nordpolen FUS barnehage skal alle barna få delta ut 
fra sine forutsetninger og de skal få oppleve likeverd for seg og sin familie. Vi skal også legge 
til rette for at barna skal kunne utvikle en god psykisk helse gjennom blant annet å forbygge 
mobbing, og avdekke og hjelpe barn som har en vanskelig livssituasjon. 

Politisk bærekraft handler om at barnehagen skal ha et godt styresett, hvor avgjørelser blir 
tatt i fellesskap etter demokratiske prinsipper (Bergan & Bjørndal, 2019). I Nordpolen FUS 
barnehage skal barn, foresatte og ansatte ha mulighet til å ytre seg om forhold som har 
med barnehagen å gjøre, de skal også ha muligheten til å påvirke innholdet i barnehagen. 
Barnehagen skal også være observante på endringer i nærmiljøet som kan ha betydning for 
barna og sørge for at barna skal få uttale seg om dette. 

Økologisk bærekraft dreier seg om å ta vare på naturen og mangfoldet av arter og naturtyper. 
Gjennom å ha kunnskap om og erfaringer med naturen vil barna kunne oppleve glede over å 
ferdes ute i naturen (Bergan & Bjørndal, 2019, s. 27). Barna skal også få oppleve og erfare at 
naturen kan være til gjensidig nytte for mennesker. Barna skal få naturopplevelser og bli kjent 
med naturens mangfold, og barnehagen skal bidra til at barna opplever tilhørighet til naturen 
(Utdanningsdirektoratet, 2017). I Nordpolen FUS skal barna få mange og varierte erfaringer 
med ulike typer naturmiljø og å ferdes i naturen gjennom alle årstider. Barna skal også få 
erfaringer med naturens kretsløp og produksjon av mat. 

BARNEHAGENS MÅL OG SATSNINGER  
Kvalifisert omsorg
Å utøve kvalifisert omsorg betyr at vår utøvelse av omsorg er basert på kunnskap og viten om 
barns behov for blant annet trygghet og tilknytting. Vår utøvelse av omsorg skal være basert 
på vitenskapelig kunnskap og gode etiske prinsipper. Omsorg har en verdi i seg selv, men 
er også en viktig forutsetning for barns utvikling, læring og danning. Derfor er vårt viktigste 
fokus i barnehagen omsorg. Å vise omsorg for barn i barnehagen er på mange måter noe 
selvsagt, men for å sikre at vi viser hvert enkelt barn den omsorgen det har behov for, må vi 
være oppmerksomme og reflekterte rundt det. Dette er hva vi kaller kvalifisert omsorg. 

«Et av de viktigste forebyggende og helsefremmende tiltakene er å sikre at alle barn får en 
trygg oppvekst i nærvær av ansvarlige voksne som er glad i dem.»
(Folkehelseplan for Oslo 2017-2020, s. 19)

I Nordpolen FUS barnehage er personalet åpne og møter barna på deres nivå og ser deres 
behov, slik at vi kan legge til rette for at barna utvikler en trygg tilknytning til personalet. 
Dette krever engasjerte og interesserte voksne som både er fysisk og psykisk til stede. Det 
pedagogiske personalet skal være imøtekommende og ha evne og vilje til å se ting fra barnas 
perspektiv, samt være glødende, skapende og tilstedeværende. Vi jobber for å støtte og 
oppmuntre barna til å vise omsorg for andre og til selv å kunne ta imot omsorg.
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Omsorg
Barnehagen skal:
• gi barna mulighet til å utvikle tillit til seg selv og andre.
• alle barna oppleve å bli sett, forstått, respektert og få den hjelp og støtte de har behov for. 
• aktivt legge til rette for omsorgsfulle relasjoner mellom barna og personalet og mellom 

barna, som grunnlag for trivsel, glede og mestring
• arbeide for et miljø som ikke bare gjør barna til mottakere av omsorg, men som også 

verdsetter barnas egne omsorgshandlinger.

Våre tiltak for å nå disse målene:
• Vi gjennomfører relasjonskartlegging ved jevne mellomrom for å sikre at alle barna har en 

trygg tilknytting. 
• Vi gir barna mulighet til å delta og vise selvstendighet i omsorgsituasjoner
• Gjennom kompetansehevende tiltak utvikler personalet  kunnskap om hvordan de kan 

skape trygge tilknyttinger for barn.

Lek
Barnehagen skal: 
• gi gode vilkår for lek, vennskap og barnas egen kultur.
• inspirere til og gi rom for ulike typer lek både ute og inne.
• skal bidra til at alle barn kan oppleve glede, humor, spenning og engasjement gjennom lek 

- alene og sammen med andre.

Våre tiltak for å nå disse målene:
• Vi arbeider etter FUS` pedagogiske plattform egenledelse i lek og læring.
• Personalet lager fysiske møteplasser som kan inspirere til lek. 
• Vi bruker gjenbruksmaterialer for å inspirere til lek.  

Danning
Barnehagen skal:
• støtte barna i å forholde seg prøvende og nysgjerrig til omverdenen og bidra til å legge 

grunnlag for modig, selvstendig og ansvarlig deltakelse i demokratiske fellesskap.
• fremme samhold og solidaritet samtidig som individuelle uttrykk og handlinger skal 

verdsettes og følges opp.
• bidra til at barna kan forstå felles verdier og normer som er viktige for fellesskapet.
• bidra til å fremme barnas tilhørighet til samfunnet, natur og kultur.
• bidra til at barna utvikler kritisk tenkning, etisk vurderingsevne, evne til å yte motstand og 

handlingskompetanse, slik at de kan bidra til endringer.

BARNEHAGENS FORMÅL OG INNHOLD
Våre tiltak for å nå disse målene:
• Personalet legger til rette for at barna kan bli kjent med ulike kulturer. 
• Personalet bruker åpne spørsmål for å fremme dialog med barna.
• Personalet er i dialog med barna om hvilke regler og verdier som skal gjelde i barnehagen.  

Læring
Barnehagen skal:
• sørge for at barna opplever et stimulerende miljø som støtter opp om deres lyst til å leke, 

utforske, lære og mestre. 
• introdusere nye situasjoner, temaer, fenomener, materialer og redskaper som bidrar til 

meningsfull samhandling. 
• bidra til læringsfellesskap der barna skal få bidra i egen og andres læring.

Våre tiltak for å nå disse målene:
• Barnehagen utvikler det fysiske miljøet slik at det støtter opp under barnas 

læringsprosesser.
• Personalet bruker veiledet lek som redskap for læring. 
• Barnehagen arbeider med prosjekter som er initiert av barnas interesser. 

Vennskap og fellesskap
Barnehagen skal:
• sørge for at alle kan barn erfare å være betydningsfulle for fellesskapet og å være i 

positivt samspill med barn og voksne.
• sørge for at barnas selvfølelse støttes, samtidig som de skal få hjelp til å mestre balansen 

mellom å ivareta egne behov og det å ta hensyn til andres behov. 
• aktivt legge til rette for utvikling av vennskap og sosialt fellesskap.

Våre tiltak for å nå disse målene:
• Personalet skal utvikle kunnskap om hvordan forbygge, stoppe og følge opp mobbing og 

utestengelse.
• Fokusuke om barns psykiske helse, med en markering av verdensdagen for psykisk helse 

den 10. oktober.
• Personalet er brobyggere mellom barna ved å tilrettelegge for blant annet lekegrupper.

Kommunikasjon og språk
Barnehagen skal 
• være bevisst på at kommunikasjon og språk påvirker og påvirkes av alle sider ved barnets 

utvikling.
• anerkjenne og verdsette barnas ulike kommunikasjonsuttrykk og språk, herunder 

tegnspråk. 
• Sørge for at barn får god språkstimulering gjennom barnehagehverdagen, og alle barn får 

delta i aktiviteter som fremmer kommunikasjon og en helhetlig språkutvikling.

Våre tiltak for å nå disse målene:
• barnehagen har jevnlig språkgrupper.
• personalet observer barnas språk systematisk. 
• bøker skal være tilgjengelig for barna på avdelingen.  
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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, jf. barnehageloven § 1 og § 3, 
Grunnloven § 104 og FNs barnekonvensjon art. 12 nr. 1.

• være bevisst på barnas ulike uttrykksformer og tilrettelegge for medvirkning på måter som 
er tilpasset barnas alder, erfaringer, individuelle forutsetninger og behov.

• observere og følge opp alle barns ulike uttrykk og behov

Våre tiltak for å nå disse målene:
• Personalet legger til rette for at barna kan utrykke sine meninger gjennom leken ved å 

systematisk dokumentere den. 
• Personalet bruker observasjoner av barna når de planlegger barnehagens innhold. 
• Barnehagen vurderer jevnlig på avdelingsmøter om organisering av tid og rutiner gir rom 

for medvirkning. 
• Vi gjennomfører barnesamtaler med de eldste barna en gang i året. 

BARNS RETT TIL MEDVIRKNING
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Barn og barndom
Barnehagen skal:
• anerkjenne og ivareta barndommens egenverdi.
• ha barnets beste som grunnleggende hensyn.
• skal møte barna som individer, og barnehagen skal ha respekt for barnets 

opplevelsesverden.
• gi rom for barnas ulike forutsetninger, perspektiver og erfaringer og bidra til at barna, i 

fellesskap med andre, utvikler et positivt forhold til seg selv og tro på egne evner.
• Møte barna med empati og gi barna mulighet til å videreutvikle egen empati og  

evne til tilgivelse.

Våre tiltak for å nå disse målene:
• Vi har aldersdelte grupper på tvers av avdelingene.
• Vi reflekterer over vårt syn på barn på avdelingsmøter. 
• Personalet møter barna med likeverd og tar hensyn til deres individuelle behov.  

Demokrati
Barnehagen skal 
• fremme demokrati og være et inkluderende fellesskap der alle får anledning til å ytre seg, 

bli hørt og delta.
• sørge for at alle barn skal kunne få oppleve demokratisk deltakelse ved å bidra og 

medvirke til barnehagens innhold, uavhengig av kommunikasjonsevner og språklige 
ferdigheter.

• bidra til at barna får forståelse for og slutter opp om demokratiske verdier og normer som 
ligger til grunn for det samfunnet vi har i dag

Våre tiltak for å nå disse målene:
• Barnehagen hever de ansattes kompetanse om demokrati i barnehagen.
• Personalet skal være oppmerksomme på barnas mangfoldige utrykk 
• Personalet skal legge til rette for aktiv demokratisk deltakelse på ulike arenaer.   

Mangfold og gjensidig respekt
Barnehagen skal 
• fremme respekt for menneskeverdet ved å synliggjøre, verdsette og fremme mangfold og 

gjensidig respekt
• sørge for at barna får oppleve at det finnes mange måter å tenke, handle og leve på.
• gi felles erfaringer og synliggjøre verdien av fellesskap
• skal vise hvordan alle kan lære av hverandre og fremme barnas nysgjerrighet og undring 

over likheter og forskjeller

BARNEHAGENS VERDIGRUNNLAG • bidra til at alle barn føler seg sett og anerkjent for den de er, og synliggjøre den enkeltes 
plass og verdi i fellesskapet.

• bruke mangfold som en ressurs i det pedagogiske arbeidet og støtte, styrke og følge opp 
barna ut fra deres egne kulturelle og individuelle forutsetninger

• synliggjøre variasjoner i verdier, religion og livssyn
• 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.
• by på varierte impulser, opplevelser og erfaringer og omfatte lokale, nasjonale og 

internasjonale perspektiver
• synliggjøre samisk kultur og bidra til at barna kan utvikle respekt og fellesskapsfølelse for 

det samiske mangfoldet
• synliggjøre et mangfold i familieformer og sørge for at alle barn får sin familie speilet i 

barnehagen.

Våre tiltak for å nå disse målene:
• Barnehagen bruker byen for å synliggjøre at vi lever i et mangfoldig og flerkulturelt 

samfunn.  
• Vi marker samefolkets dag 6. februar.
• Vi har materiell og utstyr i barnehagen som gjør at barna kan få kjennskap til ulike kulturer 

og familieformer og som de kan kjenne igjen fra sin familie eller sitt hjem. 

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.
• skal motvirke alle former for diskriminering og fremme nestekjærlighet.
• bygge sin virksomhet på prinsippet om likestilling og ikke-diskriminering og bidra til at 

barna møter og skaper et likestilt samfunn

Våre tiltak for å nå disse målene:
• Personalet skal reflektere over sine holdninger på avdelingsmøter ved å bruke et eget 

refleksjonsverktøy.
• Vi bestreber å ha en kjønnsbalanse i personalgruppen.
• Barna skal ha tilgang til læringsmidler og leketøy som fremmer likestilling og likeverd   
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Bærekraftig utvikling
Barnehagen skal: 
• bidra til at barna kan forstå at dagens handlinger har konsekvenser for fremtiden.
• legge grunnlag for barnas evne til å tenke kritisk, handle etisk og vise solidaritet.
• få naturopplevelser og bli kjent med naturens mangfold, og barnehagen skal bidra til at 

barna opplever tilhørighet til naturen
• sørge for at erfaringer med å gi omsorg og ta vare på omgivelsene og naturen

Våre tiltak for å nå disse målene:
• Vi resirkulerer og gjenbruker avfall.  
• Vi tar vare på nærmiljøet vårt og deltar på Rusken, som er Oslo kommunes satsing på en 

ren og trivelig by.
• Vi besøker lavvoen vår i Solemskogen regelmessig gjennom hele året. De yngste barna 

besøker lavvoen når vær og føre tillater det
• Vi planter blomster og nyttevekster. 
• Vi har prosjekter eller temaarbeider hvor vi viser omsorg for naturen. 

Livsmestring og helse
Barnehagen skal 
• ha en helsefremmende og forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller.
• skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og forebygge 

krenkelser og mobbing.
• være et trygt og utfordrende sted der barna kan prøve ut ulike sider ved samspill, 

fellesskap og vennskap.
• være en arena for daglig fysisk aktivitet og fremme barnas bevegelsesglede og motoriske 

utvikling
• gi barna et grunnlag for å utvikle matglede og sunne helsevaner
• ha et bevisst forhold til at barn kan være utsatt for omsorgssvikt, vold og seksuelle 

overgrep, og vite hvordan dette kan forebygges og oppdages.
• kjenne til opplysningsplikten til barnevernet, jf. barnehageloven § 22.

Våre tiltak for å nå disse målene:
• Barnehagen har utarbeidet egne tiltak for å forebygge og avdekke vold og overgrep.
• Personalet blir kurset hvert 1,5 år i å forebygge og oppdage omsorgssvikt, vold og 

seksuelle overgrep. Personalet blir også kurset i opplysningsplikten til barnevernet, jf. 
barnehageloven § 22. 

• Vi følger FUS` smartmat konsept.
• Barnehagen har gode rutiner for håndvask og hygiene. 
   

Se egne progresjonsplaner og periodeplaner for hver avdeling. 

Kriterier for periodeplan og progresjonsplan:
• Perioden skal ha tydelig start og slutt.
• Barns medvirkning skal komme tydelig fram.
• Planen skal vise hvordan det dokumenteres og vurderes.
• Mål og tiltak skal kobles til rammeplanen og årsplanen. 
• Planen skal vise hvilke arbeidsmåter som brukes. 
• Progresjonen må synligjøres. 
• Det må også legges inn hvilke fellesarrangementer vi har i perioden og hvordan avdelingen 

skal jobbe med det, der det er relevant. 

  

BARNEHAGENS FAGOMRÅDER
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Barnehagen skal planlegge, vurdere og dokumentere det pedagogiske arbeidet.

Vår tiltak for å nå disse målene:
• Vi bruker periodeplan og progresjonsplaner for å planlegge det pedagogiske arbeidet.
• Vi dokumenterer det pedagogiske arbeidet ved hjelp av bilder og tekst. 
• Vi vurderer det pedagogiske arbeidet ved hjelp av pedagogisk dokumentasjon.
• De pedagogiske lederne har oppfølgingssamtaler to ganger i året om bruken av årsplanen.

PLANLEGGING, DOKUMENTASJON OG VURDERING
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, jf. barnehageloven § 1.
• ivareta foreldrenes rett til medvirkning og arbeide i nært samarbeid og forståelse med 

foreldrene, jf. barnehageloven § 1 og § 4.
• legge til rette for foreldresamarbeidet og god dialog med foreldrene.
• legge til rette for at foreldrene og barnehagen jevnlig kan utveksle observasjoner og 

vurderinger knyttet til enkeltbarnets helse, trivsel, erfaringer, utvikling og læring.
• begrunne sine vurderinger overfor foreldrene og ta hensyn til foreldrenes synspunkter.
• ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.

Våre tiltak for å nå disse målene:
• Vi inviterer til ett til to foreldremøter, samt flere arrangementer i løpet av barnehageåret. 
• Vi tilbyr samtaler to ganger i året eller flere ved behov, samt at det sendes ut en nasjonal 

brukerundersøkelse hvert år, hvor foreldre kan gi oss tilbakemelding. 
• Vi sender ut faglig informasjon og sammendrag av hva vi har hatt fokus på og barna har 

opplevd hver måned, med bilder. Dette vil fremover skje gjennom MyKid,  
som er en digital informasjonsplattform.

• Foresatt velger representanter til SU – Disse skal fremme foreldrenes fellesinteresser 
og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt 
barnehagemiljø.

Når barnet begynner i barnehagen
Barnehagen skal:
• i samarbeid med foreldrene legge til rette for at barnet kan få en trygg og  

god start i barnehagen. 
• 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.
• sørge for at personalet gir tett oppfølging den første tiden slik at barnet kan oppleve 

tilhørighet og trygghet til å leke, utforske og lære.

Våre tiltak for å nå disse målene:
• Barnehagen følger Oslostandarden for tilvenning – en trygg barnehagestart for alle barn
• Vi tilbyr besøksdager for nye barn.
• Alle barn får en primærkontakt når de begynner i barnehagen. 

SAMARBEID OG OVERGANG 
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Overgang innad i barnehagen
Barnehagen skal:
• sørge for at barn og foreldre får tid og rom til å bli kjent med barna og personalet når  

de bytter barnegruppe.

Våre tiltak for å nå disse målene:
• Personalet hospiterer på de avdelingene som har barn som skal til deres avdelinger.  
• I mai og juni lar vi barna bli kjent med sine nye avdelinger. 
• Vi har oppstartssamtaler for de som bytter avdeling. 

Overgang mellom barnehage og 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. 
• legge til rette for at de eldste barna har med seg erfaringer, kunnskaper og ferdigheter som 

kan gi dem et godt grunnlag og motivasjon for å begynne på skolen.
• bidra til at barna kan avslutte barnehagetiden på en god måte og møte skolen med 

nysgjerrighet og tro på egne evner.
• få bli kjent med hva som skjer i skolen og skolefritidsordningen.

Våre tiltak for å nå disse målene:
• Barnehagen følger Oslostandard for 

samarbeid og sammenheng mellom 
barnehage og skole.

• Vi har en egen skolestarter gruppe 
en til to dager i uken som skal 
gjennomføre disse aktivitetene i 
2019/2020:

  

Prosjekt i 
tilknytting 
elvelangs

Tema om 
kropp

SkiskoleOvernatting

Svømme-
skole

Sykkel-
skole

Barnehagen samarbeider også med ulike andre instanser, som: 
• Foreldreråd og samarbeidsutvalg 
• Barnehagekontoret i bydel Sagene
• Pedagogisk-psykologisktjeneste
• Barnevernet 
• Helsestasjon 
• Nærskolene
• Høgskoler og universiteter som har studenter i barnehagen 

Faglig ansvarlig for årsplanen ved daglig leder og faglig leder Daglig leder:  
Cathrine Lauvrak Andersen

Faglig leder: Gisle Rødsand

Årsplanen ble fastsatt i barnehagenes Samarbeidsutvalg den 06.06.19

ANDRE SAMARBEIDSINSTANSER
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Kontaktinfo:
Nordpolen FUS barnehage

Lillogata 4
0477 Oslo 

Tlf: 415 39 822
Epost: dl.nordpolen@bhg.no

www.fus.no/nordpolen-avd-idun

NORDPOLENBarnehagenavn


