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FORORD
Årsplanen inneholder en beskrivelse av Tveterjordet FUS Barnehages virksomhet. Den gir en
begrunnelse for, og utdyper noen tanker og ideer som ligger til grunn for arbeidet vårt. Den er
et arbeidsredskap for personalet og et dokument som skal gi brukere og andre samarbeidspartnere innsikt i barnehagens innhold. Kommunen bruker årsplanen som redskap for tilsyn.
Vi baserer vårt arbeid på noen faste modeller som videreutvikles over tid. Planene bygger på
lovverk, kommunale og statlige føringer, samt personalets kunnskaper og erfaringer om barns
utvikling og behov. Tveterjordet FUS barnehage er en del av FUS-kjeden.
Daglig leder er i samarbeid med Styret ansvarlig for driften.
Siden vi i år slår sammen to barnehager ser vi detsom viktig at årsplanen lages i felleskap det
året som kommer. Det er viktig at hele personalet er med og får medvirke til utforming og
innhold av den da den er et viktig arbeidsverktøy for oss. Derfor vil årsplanen for kommende
barnehageår være mer generell samtidig som i parallellt jobber med utførelsen av ny årsplan.
Tveterjordet FUS barnehage ligger i ett boligstrøk med fine grøntområder og mange turmuligheter i nærmiljøet. Vi har stort fokus på natur og miljø og beveger oss ut av barnehagen hver
uke hele året. To av de nærmeste områdene som blir mye brukt i barnehagens åpningstid er
fotballbanen/skogen. Om sommeren er dette ett stort området som barn kan være aktive og
løpe rundt på uavhengig av alder. Skogen brukes til å utforske og undre seg sammen samtidig
som barna får gode motoriske ferdigheter ved å bevege seg i ulendt terreng. Vi flytter mye av
det pedagogiske opplegget ut i naturen og har stor glede av det. Vi ser på området som veldig
trygt da det ikke grenser til bilvei. Kun gang og sykkelsti. Om vinteren blir området brukt som
akebakke for store og små og vi kan også lage skispor som barna kan bruke.
Vi har også en fin skog knyttet til barnehagen og her er det laget bålplass og naturlekeplass.
Dette er ett naturlig sted å ta med seg de minste barna på tur da de ikke går like langt, men
allikevel kommer seg ut i skogen.
De eldre barna går på lengere turer til nærområdet, og de minste er også med på dette når det
passer. Vi pleier å dra på tur til Arboreet, Sæteren gård, sauejordet, lekeplasser i nærheten,
Bekkestua bibliotek, Gjønnesjordet, Nadderud stadion og turstien som fører oss helt til Sandvika. De aller fleste av disse turene er trygge da vi ikke må krysse eller ferdes ved bilveier.

3
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Våre ønsker i løpet av barnehagetiden:
V
 i ønsker at barn skal være trygge, lekne, nysgjerrige og lærelystne, med omtanke for
hverandre.
V
 i ønsker at barns innspill, som utrykkes enten verbalt eller non-verbalt, skal bli tatt på
alvor i vurdering og planlegging av barnehagens innhold.
V
 i ønsker å legge til rette for at alle barn skal ha et godt funksjonelt språk som de som de
mestrer å bruke i positivt samspill med andre barn og voksne.
V
 i ønsker et godt foreldresamarbeid hvor en god dialog vil stå i fokus.
V
 i som personal har som mål og kunne se hvert enkelt barn i barnehagen og legge til rette
for hvert enkelt barn på best mulig måte.
V
 i ønsker at barn skal få medvirke og bli behandlet med respekt
V
 i ønsker at lek skal stå i fokus som et tegn på den gode barndom.
V
 i ønsker at barnehagen skal være en dannelsesarena og at de lærer seg å ta vare på
naturen og medmennesker.
V
 i ønsker å bidra med verdier som blant annet likeverd og respekt.
V
 i ønsker å skape et godt psykososialt miljø hvor det er voksnes ansvar at barna trives.
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2.0 BARNEHAGELOVEN OG RAMMEPLAN
Barnehageloven og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver og øvrige styringsdokumenter.
Barnehagen er en pedagogisk virksomhet som reguleres av barnehageloven og en nasjonal
rammeplan – Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Disse to dokumentene står
sentralt for barnehagens arbeid. Rammeplanen er en offentlig vedtatt læreplan som 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.

FNS BARNEKONVENSJON
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.

OVERSIKT OVER ØVRIGE STYRINGSDOKUMENTER
V
 edtekter
S
 erviceerklæring
E tiske retningslinjer
F orskrift om miljørettet helsevern
P
 rogresjonsplan for fagområdene i rammeplanen iht. barnas alder.
P
 eriodeplan, evt. månedsplaner
L angsiktig kompetanseplan for personalet
L okale planer for den enkelte barnehage; Informasjonsfolder, prosjektplaner etc.

3.0 V
 ERDIGRUNNLAG, MÅL OG
SATSNINGER - FUS
VERDIER:

Glødende, skapende og tilstedeværende
Verdiene er kulturbærerne i vår organisasjon. 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.

HOVEDMÅL:
F US barn har et positivt selvbilde
F US 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
F US barn har det gøy i barnehagen

FUS TILTAK FOR Å OPPNÅ MÅLENE:
P
 ersonalet deltar på kompetanseutvikling gjennom FUS skolen
P
 ersonalet deltar på veiledning
P
 ersonalet følger retningslinjene til Smartmat
«BARNET FØRST» – OG «EVALUERINGEN AV TUNING
IN TO KIDS I NORSKE BARNEHAGER»

FAGLIG BAKGRUNN
Barnehageårene er en viktig periode for barnas følelsesmessige utvikling. Barnehagen har
derfor en viktig rolle i å tilrettelegge for utviklingen av barnas evne til å forstå og håndtere sin
emosjonelle verden og for utviklingen av barnas emosjonelle kompetanse.
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Barnet først er foruten FUS slagord, også en kompetanseutvikling i FUS barnehagene som
følges med et forskningsprosjekt via Universitetet i Oslo i barnehageåret 2019/ 2020.
Barnet først bygger på et forskningsbasert program, Tuning in to Kids (TIK), som har som mål
å styrke barnas emosjonelle og sosiale kompetanse, og CLASS observasjonsmetode som har
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tilsvarende mål i forhold til emosjonell støtte, ved siden av å bedre læringsmiljøet i barnehagene. 49 barnehager i FUS kjeden er med i kompetanseutvikligen som følges av forskningen.
TIK lærer omsorgspersonene egenskaper og teknikker for å gjenkjenne, forstå og håndtere
sine egne og barnas følelser. Barnet først er en kompetanseutvikling for alle barnehagens
ansatte, der treningen foregår over tid og kan understøttes, utvikles, og innarbeides i det
daglige arbeidet med barnehagens barn og i samarbeid med gode kollegaer. Det utvikles også
eget støttemateriell for arbeid på avdelingene.

BAKGRUNN FOR FORSKNINGEN
Nyere forskning viser at det er relasjonskompetansen til barnehagens ansatte som har betydning for barnas opplevelse av kvalitet. Dette tar FUS på alvor og ønsker derfor å forske på
om kompetanseutviklingen til personalet bidrar til høyere kvalitet på den sosioemosjonelle
støtten, læringsstøtten og avdelingens organisering.

MÅLINGER
Alle 49 barnehager vil bli målt før oppstart av kompetanseutviklingen. Dette baseres i
hovedsak på spørreskjema til barnehageansatte og barnas foreldre, men også observasjoner
av avdelingens personale. Forskningsspørsmålene fokuserer rundt de barnehageansattes
evne til emosjonsregulering og emosjonelle responsivitet, i tillegg til det sosiale og emosjonelle klimaet i barnehagen. Etter endt forskning vil kompetanseutviklingen rulles ut i samtlige
FUS barnehager.
Samarbeidspartnere for kompetansehevingen og forskningsprosjektet: Ansatte ved Psykologisk Institutt (PSI) ved Universitetet i Oslo (UiO), FUS AS ved fagansvarlig Hege Cecilie
Eikseth, og Kompetansetjeneste for tidlig innsats ved Hanne Holme, Elin Olsen Kallevik og
Marit Bergum Hansen. Prosjektleder for forskningsprosjektet er førsteamanuensis Sophie
Havighurst ved PSI, UiO. Forskningsmedarbeider er Ida Tidemann, PhD-stipendiat ved PSI,
UiO.
I løpet av 2020 skal øvrge barnehager i gang med kompetanseutviklingen og på sikt skal alle
barnehager ha en CLASS ressurs person som støtte internt og som ekstern observatør.
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4.0 BARNEHAGENS MÅL OG SATSNINGER
HVA ER VÅRE SATSINGSOMRÅDER OG HVORFOR?
Vi har et sterkt ønske om å bruke naturen som arena i vårt arbeid med barn. Der kan alle delta
ut fra sine egne forutsetninger, og de kan kjenne gleden ved å fungere i samspill med omgivelsene. Barna kan øve seg og gjenta ulike aktiviteter hundrevis av ganger uten at det oppleves
som trening. I skogen blir opplevelsen satt i sentrum, og barn og voksne kan fungere som likeverdige partnere i samspillet. Vi utforsker, eksperimenterer, undrer oss og samtaler sammen.
Naturen gir like muligheter for alle barn til lek og fri utfoldelse.
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Det er like naturlig for alle barn å klatre i trær, hoppe i søledammer, spikke og samle meitemarker!
Vi mener at barn lærer ved å være aktive og i samspill med andre. «Barnet som aktivt,
skapende, søkende og lærende aktør». Vår tanke er å flytte mye av det pedagogiske innholdet
ut i naturen. Dette har sine muligheter og begrensninger og vi vil tilpasse opplegget til der vi
er.
Et lite barn på tur er gjerne mer ”her og nå” og går på tur med et mikroperspektiv hvor det
saumfarer bakken rundt seg på jakt etter noe spennende. Når det dukker opp noe som fenger
interesse blir dette gjenstand for lek og undring.
Ved å ferdes i nærmiljøet blir barna mer kjent og blir trygg i sitt eget nærmiljø, og kan senere
bruke nærmiljøet og naturen til lek med andre på fritiden.
I forhold til sikkerhet er det også en fordel å bruke nærområdet. Man slipper ofte risikoen ved
å ferdes i trafikken. I tilegg er man alltid nær barnehagen hvis noe skulle oppstå (KD 2006).
Barn er nysgjerrige og utforskende, og de har glede av å teste sine egne og omgivelsenes
grenser gjennom ulike former for spennende og risikofylt leik. Disse erfaringene er av stor
betydning for hvordan barnet lærer å håndtere en risikokilde. Det vil si hvordan barnet
oppfatter de signaler det får om risikoelementet i situasjonen, og hvordan barnet setter dette
sammen med tidligere erfaringer om risiko.
For at et barn skal kunne lære seg å mestre en risikosituasjon må det nødvendigvis nærme seg
denne situasjonen, og dermed øke risikoen (Boyesen 1997). Dette er for mange foreldre og
andre voksne et dilemma. Mange vil heller fjerne risikokilden slik at barna ikke kommer i risikosituasjoner. Problemet er da at barna ikke får erfaring med hvordan de skal forholde seg til
risikokilder. Samtidig vil de gjennom det å ha fått prøvd seg i risikosituasjoner tidligere, også
ha de kroppslige ferdighetene som muliggjør en riktig reaksjon (sanseintegrasjon, motorikk,
fysikk m.m.). Undersøkelser av barn som leiker i natur utført både i Norge (Fjørtoft 2000) og
Sverige (Grahn 1997) viser at disse har en bedre motorisk kontroll enn barn som leiker på
standardiserte utearealer og leikeplasser (KD 2006:31).
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5.0 BARNEHAGENS FORMÅL OG INNHOLD
OMSORG
Omsorg er en forutsetning for barnas trygghet og trivsel, og for utvikling av empati og nestekjærlighet. Barnehagen skal gi barna mulighet til å utvikle tillit til seg selv og andre. I barnehagen skal alle barna oppleve å bli sett, forstått, respektert og få den hjelp og støtte de har
behov for. Barnehagen skal aktivt legge til rette for omsorgsfulle relasjoner mellom barna
og personalet og mellom barna, som grunnlag for trivsel, glede og mestring. Personalet skal
arbeide for et miljø som ikke bare gjør barna til mottakere av omsorg, men som også verdsetter barnas egne omsorgshandlinger.
Personalet skal
ivareta barnas behov for fysisk omsorg, inkludert behov for ro og hvile
legge til rette for at barna kan knytte seg til personalet og til hverandre
s ørge for at alle barn opplever trygghet, tilhørighet og trivsel i barnehagen
m
 øte alle barn med åpenhet, varme og interesse og vise omsorg for hvert enkelt barn
v
 ære lydhør for barnas uttrykk og imøtekomme deres behov for omsorg med sensitivitet
s tøtte og oppmuntre barna til å vise omsorg for andre og til selv å kunne ta imot omsorg
b
 idra til at barna kan utvikle tillit til seg selv og andre.

LEK
Leken skal ha en sentral plass i barnehagen, og lekens egenverdi skal anerkjennes. Barnehagen skal gi gode vilkår for lek, vennskap og barnas egen kultur. Leken skal være en arena for
barnas utvikling og læring, og for sosial og språklig samhandling. Barnehagen skal inspirere
til og gi rom for ulike typer lek både ute og inne. Barnehagen skal bidra til at alle barn kan
oppleve glede, humor, spenning og engasjement gjennom lek - alene og sammen med andre.
Gjennom lek lærer barn utrolig mye.
Leken er med på å utvikle barnas språk og begreps forståelse. Barna får sosial trening og
muligheten til å øve seg i konfliktløsning og turtaking. De utvikler fantasi og kreativitet. Leken
hos de aller minste barna i barnehagen kan ofte utarte seg annerledes enn hos de eldre barna.
Vi må legge inn et litt annet perspektiv på lek som ikke ekskluderer de minste barna. Man må
forstå lek som en tilstand og ikke bare som en aktivitet.
I leken glemmes tid og sted, den preges av hit og dit bevegelser og man har ikke noe annet
mål enn å nettopp leke! En velkjent lekerutine kan være heia-heia rutinen, som er å løpe
fra en vegg til en annen, gjerne i en gang/korridor. Noen ganger roper de mens de løper,
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andre ganger løper de med leker eller klær. En gang/korridor frister barna til å løpe! Hvordan
rommene fysisk er har mye å si for barns lek, vi må derfor gjøre oss en tanke over hvorfor vi
har utformet rommene slik som vi har.
Små barn liker også veldig godt å bygge ting. Vi voksne og eldre barn tenker ofte at meningen
er å sette ting oppå hverandre så det ikke raser sammen. Rives det ned er det å ødelegge. Små
barn ser ut til å ha en annen oppfatning. Det er som om de fornemmer at bygging består av to
prosesser; byggingen og rivingen. Å bygge opp og ned er to sider av samme sak. Barna viser
enorm glede ved å rive ned det de selv eller andre har bygget.
En form for kontakt barna i mellom, som i utgangspunktet er negativ, eller oppfattes på den
måten, er å ta et annet barns leke.
Man kan ha lett for å tolke det slik at barnet er ute etter å ødelegge. Ofte er det slik at det å se
et annet barn leke med en leke forsterker leketøyets tiltrekningskraft fordi det andre barnet
synliggjør akkurat den lekens muligheter. Den ligger ikke bare i en hylle eller i sandkassa,
barnet ser at det er en ting man leke med. Ser man på det slik skjønner man jo at barna tar
ting fra hverandre til stadighet.
Hvorfor leke ute i naturen?
De gode leikeplassene er ofte der hvor alle barna får egne utfordringer. Det er ikke sikkert at
de voksne ser disse plassene like godt som barna. En god leikeplass kan godt være et villnis
med et klatretre eller en gjemmeplass. Barna kan få utfordringer på mange måter og det å
få gjemme seg vekk kan være en fin følelse. Når barna ligger stille og gjemmer seg kan det
hende at de oppdager at det er noe som kiler dem i nakken. En kvist eller et blad, eller kanskje
er det en liten maur som har sneket seg inn under kragen. Denne nærkontakten med natur
gir mening og bidrar til livskvalitet for barna. Naturen er konkret og barna kan ta og føle på
det meste. Det å forholde seg til noe i naturen gir umiddelbart mening og det er lett å forstå
hvorfor fugler bygger rede hvis barna blir spurt om hvor fugleungene skal bo før de lærer
seg å fly. Gjennom leik i naturen får barna kontakt med naturen uten at barna er bevisst på
akkurat det. Dette gjør at de føler nærhet til naturen og etter hvert som de bruker tid i naturen
vil de få denne nærheten «under huden». Denne nærheten til natur vil påvirke dem gjennom
resten av oppveksten og gi dem et ønske om å ta vare på naturen. Flere forskere hevder at
naturen er den beste leikeplassen for barn. Her får barna utfordringer de ikke møter ellers
i barnehagen og får stimulert alle sine sanser i et miljø som hele tiden forandrer seg. Ulike
studier viser at det er mindre konflikter mellom barna og mindre støy når de leker ute, og
dersom flere barn ønsker å ha en kvist som gevær finnes det alltids «et gevær» til! Fantasi og
kreativitet stimuleres også av de mulighetene naturen gir. Ingen andre miljøer gir like gode
sansemotoriske utfordringer og like stort mangfold av muligheter som naturen gjør. Naturen
er dermed en god arena for utvikling på mange områder. Studier viser at barn som leiker ute
i naturen får bedre koordinasjon, bedre muskelstyrke og bedre balanse enn barn som leiker
på tradisjonelle leikeplasser (Fjørtoft 2000 i KD, 2006: 8).
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Hvis de voksne klarer å introdusere forskjellige former for lek vil barnets lek bli rik, variert og
velutviklet.
Dersom man skal introdusere til ulike typer lek er det visse faktorer som bør tas hensyn til;
barnets utviklingstrinn, miljøet rundt barnet, sosiale forutsetninger og generelle samfunnsmessige forhold. Når en voksen introduserer leker for barn kan dette også bidra til økt kontroll
over leken fra de voksnes side. Det er viktig at de voksne som går inn i barns lek gjør det på
en utvidende måte og ikke en for styrende.
Det bør gjøres på barnas vilkår og de voksne må passe på og ikke dominere leken. Dersom
man velger å gå inn i barns lek på riktige premisser og påtar seg en delaktig rolle som voksen,
kan dette være med på og berike og utvide leken. Vi må tørre å leke!
Vi jobber med dette på planleggingsdager og personalmøter og bruker fagbøkene til Terje
Melaas. Det å ha kunnskap om lek er helt vesentlig for å forstå viktigheten av å leke. Barnehagen må sette av god tid til lek og man må få frem viktigheten av leken. Hva lærer barna når
det leker? Hvilke verdier skapes og hvilke sosiale gevinster får man?
Personalet skal
o
 rganisere rom, tid og lekemateriale for å inspirere til ulike typer lek
b
 idra til at barna får felles erfaringer som grunnlag for lek og legge til rette for utvikling av
leketemaer
f remme et inkluderende miljø der alle barna kan delta i lek og erfare glede i lek
o
 bservere, analysere, støtte, delta i og berike leken på barnas premisser
v
 eilede barna hvis leken medfører uheldige samspillsmønstre
v
 ære bevisst på og vurdere egen rolle og deltakelse i barnas lek
t a initiativ til lek og aktivt bidra til at alle kommer inn i leken.
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LÆRING
I barnehagen skal barna oppleve et stimulerende miljø som støtter opp om deres lyst til å
leke, utforske, lære og mestre. Barnehagen skal introdusere nye situasjoner, temaer, fenomener, materialer og redskaper som bidrar til meningsfull samhandling. Barnas nysgjerrighet,
kreativitet og vitebegjær skal anerkjennes, stimuleres og legges til grunn for deres læringsprosesser. Barna skal få undersøke, oppdage og forstå sammenhenger, utvide perspektiver og
få ny innsikt. Barna skal få bruke hele kroppen og alle sanser i sine læringsprosesser. Barnehagen skal bidra til læringsfellesskap der barna skal få bidra i egen og andres læring.
Personalet skal
s ørge for et inkluderende fellesskap og legge til rette for at barn kan bidra i egen og
andres læring
legge til rette for helhetlige læringsprosesser som fremmer barnas trivsel og allsidige
utvikling
v
 ære oppmerksomme på barnas interesser og engasjement og legge til rette for læring i
ulike situasjoner og aktiviteter
s tøtte og berike barnas initiativ, undring, nysgjerrighet, kreativitet, læringslyst og tiltro til
egne evner
u
 tvide barnas erfaringer og sørge for progresjon og utvikling i barnehagens innhold
s tøtte barnas refleksjoner rundt situasjoner, temaer og fenomener og skape forståelse og
mening sammen med dem
s ørge for at alle barn kan få rike og varierte opplevelser og erfaringer, utfordringer og
mestringsopplevelser.

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. Barnehagen skal fremme samhold og solidaritet samtidig som individuelle uttrykk og
handlinger skal verdsettes og følges opp. Barnehagen skal bidra til at barna kan forstå felles
verdier og normer som er viktige for fellesskapet. Barnehagen skal bidra til å fremme barnas
tilhørighet til samfunnet, natur og kultur.
I barnehagen skal barna få delta i beslutningsprosesser og utvikling av felles innhold. Barna
skal støttes i å uttrykke synspunkter og skape mening i den verden de er en del av. Gjennom
samspill, dialog, lek og utforsking skal barnehagen bidra til at barna utvikler kritisk tenkning,
etisk vurderingsevne, evne til å yte motstand og handlingskompetanse, slik at de kan bidra til
endringer.
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Personalet skal
t ilrettelegge for meningsfulle opplevelser og støtte barnas identitetsutvikling og positive
selvforståelse
s tøtte barnas aktivitet, engasjement og deltakelse i fellesskapet
s ynliggjøre og verdsette ulike behov, meninger og perspektiver i fellesskapet
legge merke til, anerkjenne og følge opp barnas perspektiver og handlinger
u
 tfordre barnas tenkning og invitere dem inn i utforskende samtaler
s ynliggjøre og fremheve mangfold og ulikhet som grunnlag for opplevelser, utforsking og
læring.

VENNSKAP OG FELLESSKAP
Sosial kompetanse er en forutsetning for å fungere godt sammen med andre og omfatter
ferdigheter, kunnskaper og holdninger som utvikles gjennom sosialt samspill. I barnehagen
skal alle barn kunne erfare å være betydningsfulle for fellesskapet og å være i positivt samspill
med barn og voksne. Barnehagen skal aktivt legge til rette for utvikling av vennskap og sosialt
fellesskap. Barnas selvfølelse skal støttes, samtidig som de skal få hjelp til å mestre balansen
mellom å ivareta egne behov og det å ta hensyn til andres behov.
May Britt Drugli, professor ved NTNU, sier dette om relasjoner i barnehagen: Barn og unge
danner seg et bilde av sin egen verdi og betydning ut fra responsene og anerkjennelsen de
får fra nære voksne. Måten de barnehageansatte prater til barna og forholder seg til dem, er
derfor med på å bidra til hvorvidt barna får tro på at de verdt noe. Ingen barn eller unge vil
utvikle et godt selvbilde og tro på seg selv hvis de ikke får anerkjennelse fra sine nære voksenpersoner, sier professoren.
Gode relasjoner fremmer ikke bare et positivt selvbilde og trivsel, men også læring. Det er
derfor viktig at de voksne i barnehagen er flinke til å knytte relasjoner til barna, for relasjonene i barnehagen vil ha stor betydning også for relasjonskvaliteten i skolen. Vi skal også ha
fokus på relasjoner mellom ansatte i barnehagen, da dette påvirker barna.
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Personalet skal
s tøtte barnas initiativ til samspill og bidra til at alle kan få leke med andre, oppleve vennskap og lære å beholde venner
s amtale om normer for samhandling og invitere barna til å utforme normer for samhandling i fellesskap
s tøtte barna i å ta andres perspektiv, se en sak fra flere synsvinkler og reflektere over
egne og andres følelser, opplevelser og meninger
s tøtte barna i å sette egne grenser, respektere andres grenser og finne løsninger i
konfliktsituasjoner
f orebygge, stoppe og følge opp diskriminering, utestenging, mobbing, krenkelser og
uheldige samspillsmønstre.

KOMMUNIKASJON OG SPRÅK
Barnehagen skal være bevisst på at kommunikasjon og språk påvirker og påvirkes av alle
sider ved barnets utvikling. Gjennom dialog og samspill skal barna støttes i å kommunisere,
medvirke, lytte, forstå og skape mening. Barnehagen skal anerkjenne og verdsette barnas
ulike kommunikasjonsuttrykk og språk, herunder tegnspråk. Alle barn skal få god språkstimulering gjennom barnehagehverdagen, og alle barn skal få delta i aktiviteter som fremmer
kommunikasjon og en helhetlig språkutvikling. I barnehager for samiske barn i samiske distrikt
skal barnehagen fremme barnas samiskspråklige kompetanse.
Personalet skal
a nerkjenne og respondere på barnas ulike verbale og non-verbale uttrykk og støtte deres
språkutvikling
s timulere barns verbale og non-verbale kommunikasjon og legge til rette for at alle barn
involveres i samspill og i samtaler
s ørge for at alle barn får varierte og positive erfaringer med å bruke språk som kommunikasjonsmiddel, som redskap for tenkning og som uttrykk for egne tanker og følelser
v
 ære bevisst på sine roller som språklige forbilder og være lydhøre i kommunikasjon
med alle barn
f ølge med på barnas kommunikasjon og språk og fange opp og støtte barn som har ulike
former for kommunikasjonsvansker, som er lite språklig aktive, eller som har sen språkutvikling
b
 idra til at språklig mangfold blir en berikelse for hele barnegruppen, støtte flerspråklige
barn i å bruke sitt morsmål og samtidig aktivt fremme og utvikle barnas norsk-/samiskspråklige kompetanse.
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6.0 BARNS RETT TIL 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, jf. barnehageloven §
1 og § 3, Grunnloven § 104 og FNs barnekonvensjon art. 12 nr. 1. Barna skal jevnlig få mulighet
til aktiv deltakelse i planleggingen og vurderingen av barnehagens virksomhet. Alle barn skal
få erfare å få innflytelse på det som skjer i barnehagen.
Barnehagen skal være bevisst på barnas ulike uttrykksformer og tilrettelegge for medvirkning
på måter som er tilpasset barnas alder, erfaringer, individuelle forutsetninger og behov. Også
de yngste barna og barn som kommuniserer på andre måter enn gjennom tale, har rett til å gi
uttrykk for sine synspunkter på egne vilkår. Barnehagen må observere og følge opp alle barns
ulike uttrykk og behov.
Barnas synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med deres alder og modenhet. Barna skal
ikke overlates et ansvar de ikke er rustet til å ta.
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7.0 BARNEHAGENS VERDIGRUNNLAG
DEMOKRATI
Økt mangfold og individualisering gir behov for demokratiforståelse, respekt for forskjellighet
og positive holdninger til å leve sammen i fellesskap. Gjennom å delta i barnehagens fellesskap skal barna få mulighet til å utvikle forståelse for samfunnet og den verden de er en del av.
Barnehagen skal fremme demokrati og være et inkluderende fellesskap der alle får anledning
til å ytre seg, bli hørt og delta. Alle barn skal kunne få oppleve demokratisk deltakelse ved å
bidra og medvirke til barnehagens innhold, uavhengig av kommunikasjonsevner og språklige
ferdigheter. Barn i samiske barnehager skal få mulighet til å bidra og medvirke på sitt eget
språk. Ulike meninger og perspektiver skal få komme til uttrykk og være utgangspunkt for
utviklingen av barnehagen som demokratisk fellesskap. Barnehagen skal 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. Barnets åndsfrihet skal anerkjennes.

MANGFOLD OG GJENSIDIG RESPEKT
Barnehagen skal fremme respekt for menneskeverdet ved å synliggjøre, verdsette og fremme
mangfold og gjensidig respekt. Barna skal få oppleve at det finnes mange måter å tenke, handle
og leve på. Samtidig skal barnehagen gi felles erfaringer og synliggjøre verdien av fellesskap.
Barnehagen skal vise hvordan alle kan lære av hverandre og fremme barnas nysgjerrighet
og undring over likheter og forskjeller. 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 bruke mangfold som en ressurs i det pedagogiske arbeidet og støtte, styrke
og følge opp barna ut fra deres egne kulturelle og individuelle forutsetninger. Barnehagen
skal synliggjøre variasjoner i verdier, religion og livssyn. Det skal være plass for en åndelig
dimensjon i barnehagen som må brukes som utgangspunkt for dialog og respekt for mangfold.
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. Barnehagen
skal by på varierte impulser, opplevelser og erfaringer og omfatte lokale, nasjonale og internasjonale perspektiver. Barnehagen skal synliggjøre samisk kultur og bidra til at barna kan
utvikle respekt og fellesskapsfølelse for det samiske mangfoldet. Barnehagen skal synliggjøre
et mangfold i familieformer og sørge for at alle barn får sin familie speilet i barnehagen.

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
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livssyn. Barnehagen skal motvirke alle former for diskriminering og fremme nestekjærlighet.
Barnehagen skal bygge sin virksomhet på prinsippet om likestilling og ikke-diskriminering
og bidra til at barna møter og skaper et likestilt samfunn. Alle skal ha like muligheter til å bli
sett, hørt og oppmuntret til å delta i fellesskap i alle aktiviteter i barnehagen. Personalet må
reflektere over sine egne holdninger for best mulig å kunne formidle og fremme likeverd og
likestilling.

BÆREKRAFTIG UTVIKLING
Barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. 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 har derfor en viktig oppgave i å fremme verdier, holdninger og
praksis for mer bærekraftige samfunn.
Bærekraftig utvikling handler om at mennesker som lever i dag, får dekket sine grunnleggende
behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners mulighet til å dekke sine. Det handler om å
tenke og handle lokalt, nasjonalt og globalt. Barnehagen skal bidra til at barna kan forstå at
dagens handlinger har konsekvenser for fremtiden.
Barnehagen skal legge grunnlag for barnas evne til å tenke kritisk, handle etisk og vise solidaritet. Barna skal gjøre erfaringer med å gi omsorg og ta vare på omgivelsene og naturen.
For samiske barn betyr dette å leve i samklang med, nyttiggjøre seg av og høste av naturen.
Barna skal få naturopplevelser og bli kjent med naturens mangfold, og barnehagen skal bidra
til at barna opplever tilhørighet til naturen.

LIVSMESTRING OG HELSE
Barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon og bidra til å utjevne
sosiale forskjeller. Barnas fysiske og psykiske helse skal fremmes i barnehagen. Barnehagen
skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og forebygge krenkelser og mobbing. Om et barn opplever krenkelser eller mobbing, må barnehagen håndtere,
stoppe og følge opp dette.
Barnehagen skal være et trygt og utfordrende sted der barna kan prøve ut ulike sider ved
samspill, fellesskap og vennskap. Barna skal få støtte i å mestre motgang, håndtere utfordringer og bli kjent med egne og andres følelser. Barna skal ha mulighet til ro, hvile og avslapping i løpet av barnehagedagen.
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.
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Gjennom den daglige og nære kontakten med barna er barnehagen i en sentral posisjon til å
kunne observere og motta informasjon om barnas omsorgs- og livssituasjon. Personalet skal
ha et bevisst forhold til at barn kan være utsatt for omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep,
og vite hvordan dette kan forebygges og oppdages. Personalet skal kjenne til opplysningsplikten til barnevernet, jf. barnehageloven § 22.
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8.0 BARNEHAGENS FAGOMRÅDER
K
 ommunikasjon, språk og tekst
K
 ropp, bevegelse, mat og helse
K
 unst, kultur og kreativitet
N
 atur, miljø og teknologi
A
 ntall, rom og form
E tikk, religion og filosofi
N
 ærmiljø og samfunn

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. I barnehagen
skal barna møte ulike språk, språkformer og dialekter gjennom rim, regler, sanger, litteratur
og tekster fra samtid og fortid. Barnehagen skal bidra til at barn leker med språk, symboler og
tekst og stimulere til språklig nysgjerrighet, bevissthet og utvikling.
I barnehagen skal barna få mulighet til å erfare ulike formidlingsmåter av tekster og fortellinger, som kilde til estetiske opplevelser, kunnskap, refleksjon og møter med språk og kultur.
Personalet skal invitere til utforsking av både muntlige språk og skriftspråk.
Gjennom arbeid med kommunikasjon, språk og tekst skal barnehagen bidra til at barna
u
 ttrykker sine følelser, tanker, meninger og erfaringer på ulike måter bruker språk til å
skape relasjoner, delta i lek og som redskap til å løse konflikter
v
 idereutvikler sin begrepsforståelse og bruker et variert ordforråd
leker, improviserer og eksperimenterer med rim, rytme, lyder og ord
m
 øter et mangfold av eventyr, fortellinger, sagn og uttrykksformer
o
 pplever spenning og glede ved høytlesning, fortelling, sang og samtale
u
 tforsker og gjør seg erfaringer med ulike skriftspråksuttrykk, som lekeskrift, tegning og
bokstaver, gjennom lese- og skriveaktiviteter.
Personalet skal
s kape et variert språkmiljø der barna får mulighet til å oppleve glede ved å bruke språk og
kommunisere med andre
s ynliggjøre språklig og kulturelt mangfold, støtte barnas ulike kulturelle uttrykk og identiteter og fremme mangfold i kommunikasjon, språk og andre uttrykksformer
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invitere til ulike typer samtaler der barna får anledning til å fortelle, undre seg, reflektere
og stille spørsmål
o
 ppmuntre barna til å fabulere og leke med språk, lyd, rim og rytme
s tøtte barnas lek med og utforsking av skriftspråket
b
 ruke varierte formidlingsformer og tilby et mangfold av bøker, sanger, bilder og uttrykksformer
inkludere alle barna i språkstimulerende aktiviteter.

KROPP, BEVEGELSE, MAT OG HELSE
Vaner og handlingsmønstre tar form allerede fra tidlig alder. 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 helse.
Barna skal inkluderes i aktiviteter der de kan få være i bevegelse, lek og sosial samhandling og
oppleve motivasjon og mestring ut fra egne forutsetninger. Barnehagen skal bidra til at barna
blir kjent med kroppen sin og utvikler bevissthet om egne og andres grenser.
Gjennom arbeid med fagområdet skal barna få mulighet til å sanse, oppleve, leke, lære og
skape med kroppen som utgangspunkt. Gjennom medvirkning i mat- og måltidsaktiviteter skal
barna motiveres til å spise sunn mat og få grunnleggende forståelse for hvordan sunn mat kan
bidra til god helse.
Gjennom arbeid med kropp, bevegelse, mat og helse skal barnehagen bidra til at barna
o
 pplever trivsel, glede og mestring ved allsidige bevegelseserfaringer, inne og ute, året
rundt
b
 lir kjent med egne behov, får kjennskap til menneskekroppen og utvikler gode vaner for
hygiene og et variert kosthold
v
 idereutvikler motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, koordinasjon og fysiske egenskaper
o
 pplever å vurdere og mestre risikofylt lek gjennom kroppslige utfordringer
b
 lir trygge på egen kropp, får en positiv oppfatning av seg selv og blir kjent med egne
følelser
s etter grenser for egen kropp og respekterer andres grenser
f år innsikt i matens opprinnelse, produksjon av matvarer og veien fra mat til måltid.
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Personalet skal
v
 ære aktive og tilstedeværende, støtte og utfordre barna til variert kroppslig lek og anerkjenne barnets mestring
b
 idra til at barna kan tilegne seg gode vaner, holdninger og kunnskaper om kost, hygiene,
aktivitet og hvile
g
 i barna tilgang til varierte og utfordrende bevegelsesmiljøer, sanseopplevelser og kroppslig
lek ute og inne, i og utenfor barnehageområdet
b
 idra til at barna utvikler et bevisst forhold til retten til å bestemme over egen kropp og
respekt for andres grenser
legge til rette for at måltider og matlaging bidrar til måltidsglede, deltakelse, samtaler og
fellesskapsfølelse hos barna
k jenne og praktisere nasjonale føringer for helsefremmende og forebyggende tiltak som
gjelder barn.
Mat i Fus:
Barn skal hoppe og sprette, leke og lære, klatre og grave, le og ha det gøy, vokse og utvikle
seg. Da må de ha riktig mat.
I FUS-barnehagen ønsker vi å skape matglede, og gjennom erfaring og forskning har vi utviklet
et variert kosthold basert på gode, rene råvarer. Vi har utarbeidet vårt eget matkonsept med
egne oppskriftshefter.
I august må barna ha med matpakker. Mattilbudet vil bli tatt opp og diskutert på SU møte i
august og informasjon vil da bli gitt om videre mattilbud.

KUNST, KULTUR OG KREATIVITET
Opplevelser med kunst og kultur i barnehagen kan legge grunnlag for tilhørighet, deltakelse
og eget skapende arbeid. I barnehagen skal barna få estetiske erfaringer med kunst og kultur
i ulike former og organisert på måter som gir barna anledning til utforsking, fordypning og
progresjon. Barna skal støttes i å være aktive og skape egne kunstneriske og kulturelle uttrykk.
Barnehagen skal legge til rette for samhørighet og kreativitet ved å bidra til at barna får være
sammen om å oppleve og skape kunstneriske og kulturelle uttrykk.
Fagområdet omhandler uttrykksformer som billedkunst og kunsthåndverk, musikk, dans,
drama, språk, litteratur, film, arkitektur og design. Barnehagen skal la barna møte ulike kunstneriske og kulturelle uttrykk som gjenspeiler et mangfoldig samfunn og ulike tidsepoker. I
arbeid med fagområdet skal personalet stimulere barnas nysgjerrighet, utvide deres forståelse og bidra til undring, undersøkelser, utprøvinger og eksperimentering. Barnehagen må
legge til rette for og videreutvikle barnas kreative prosesser og uttrykk.
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Gjennom arbeid med kunst, kultur og kreativitet skal barnehagen bidra til at barna
h
 ar tilgang til ting, rom og materialer som støtter opp om deres lekende og estetiske
uttrykksformer
t ar i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede
b
 earbeider inntrykk og følelser i møte med kunst, kultur og estetikk gjennom skapende
virksomhet ute og inne
m
 øter et mangfold av kunstneriske og kulturelle uttrykksformer og utforsker og deltar i
kunst- og kulturopplevelser sammen med andre
b
 ruker ulike teknikker, materialer, verktøy og teknologi til å uttrykke seg estetisk
o
 pplever glede og stolthet over egen kulturell tilhørighet.
Personalet skal
s amtale med barna om deres og andres kunstneriske og kulturelle uttrykk
g
 i rom for, støtte og berike barnas bearbeiding av møter med kunst og kultur
v
 ære lydhøre, anerkjenne og imøtekomme barns egen tradisjonskultur og barnekultur
v
 ære lyttende og oppmerksomme på barnas ulike kulturelle uttrykk, vise respekt for deres
ytringsformer og fremme lyst til å gå videre i utforsking av de estetiske områdene
m
 otivere barna til å uttrykke seg gjennom musikk, dans, drama og annen skapende virksomhet, og gi dem mulighet til å utvikle varierte uttrykksformer
s ynliggjøre og skape estetiske dimensjoner i barnehagens inne- og uterom
g
 i barna anledning til å bli kjent med et mangfold av tradisjoner og kunst- og kulturuttrykk
fra fortid og samtid
b
 idra til at kulturelt mangfold blir en berikelse for hele barnegruppen.

NATUR, MILJØ OG TEKNOLOGI
Opplevelser og erfaringer i naturen kan fremme forståelse for naturens egenart og barnas
vilje til å verne om naturressursene, bevare biologisk mangfold og bidra til bærekraftig utvikling. Barnehagen skal bidra til at barna blir glade i naturen og får erfaringer med naturen som
fremmer evnen til å orientere seg og oppholde seg i naturen til ulike årstider.
Barnehagen skal legge til rette for at barna kan få et mangfold av naturopplevelser og få
oppleve naturen som arena for lek og læring. Barnehagen skal legge til rette for at barna kan
forbli nysgjerrige på naturvitenskapelige fenomener, oppleve tilhørighet til naturen og gjøre
erfaringer med bruk av teknologi og redskaper.
Gjennom arbeid med natur, miljø og teknologi skal barnehagen bidra til at barna
o
 pplever og utforsker naturen og naturens mangfold
f år gode opplevelser med friluftsliv året rundt
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o
 pplever, utforsker og eksperimenterer med naturfenomener og fysiske lover
f år kjennskap til naturen og bærekraftig utvikling, lærer av naturen og utvikler respekt og
begynnende forståelse for hvordan de kan ta vare på naturen
f år kunnskap om dyr og dyreliv
lager konstruksjoner av ulike materialer og utforsker muligheter som ligger i redskaper og
teknologi
f år kjennskap til menneskets livssyklus.
Personalet skal
legge til rette for mangfoldige naturopplevelser og bruke naturen som arena for lek,
undring, utforsking og læring
g
 i barna tid og anledning til å stille spørsmål, reflektere og lage egne forklaringer på
problemstillinger, og til å delta i samtaler om det de har erfart og opplevd
s ynliggjøre naturfenomener og reflektere sammen med barna om sammenhenger i naturen
u
 tforske og eksperimentere med teknologi og naturfenomener sammen med barna.

ANTALL, ROM OG FORM
Fagområdet handler om å oppdage, utforske og skape strukturer og hjelper barna til å forstå
sammenhenger i naturen, samfunnet og universet. Barnehagen skal synliggjøre sammenhenger og legge til rette for at barna kan utforske og oppdage matematikk i dagligliv, i teknologi, natur, kunst og kultur og ved selv å være kreative og skapende. Arbeid med fagområdet
skal stimulere barnas undring, nysgjerrighet og motivasjon for problemløsing.
Fagområdet omfatter lekende og undersøkende arbeid med sammenligning, sortering, plassering, orientering, visualisering, former, mønster, tall, telling og måling. Det handler også om å
stille spørsmål, resonnere, argumentere og søke løsninger.
Gjennom arbeid med antall, rom og form skal barnehagen bidra til at barna
o
 ppdager og undrer seg over matematiske sammenhenger
u
 tvikler forståelse for grunnleggende matematiske begreper
leker og eksperimenterer med tall, mengde og telling og får erfaring med ulike måter å
uttrykke dette på
e
 rfarer størrelser i sine omgivelser og sammenligner disse
b
 ruker kroppen og sansene for å utvikle romforståelse
u
 ndersøker og gjenkjenner egenskaper ved former og sorterer dem på forskjellige måter
u
 ndersøker og får erfaring med løsning av matematiske problemer og opplever matematikkglede.
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Personalet skal
b
 ruke matematiske begreper reflektert og aktivt i hverdagen
b
 ruke bøker, spill, musikk, digitale verktøy, naturmaterialer, leker og utstyr for å inspirere
barna til matematisk tenkning
s tyrke barnas nysgjerrighet, matematikkglede og interesse for matematiske sammenhenger med utgangspunkt i barnas uttrykksformer
legge til rette for matematiske erfaringer gjennom å berike barnas lek og hverdag med
matematiske ideer og utdypende samtaler
s timulere og støtte barnas evne og utholdenhet i problemløsing.
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ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI
Etikk, religion og filosofi er med på å forme måter å oppfatte verden og mennesker på og
preger verdier, normer og holdninger. Fagområdet retter særlig oppmerksomhet mot barnehagens samfunnsmandat og verdigrunnlag i et samfunn preget av livssynsmangfold.
Barnehagen skal la barna få kjennskap til fortellinger, tradisjoner, verdier og høytider i ulike
religioner og livssyn og erfaringer med at kulturelle uttrykk har egenverdi. Barnehagen skal
skape interesse for samfunnets mangfold og forståelse for andre menneskers livsverden
og levesett. Gjennom å samtale om og undre seg over eksistensielle, etiske og filosofiske
spørsmål skal barn få anledning til selv å formulere spørsmål, lytte til andre, reflektere og
finne svar. Slik skal barnehagen bidra til å legge grunnlag for kritisk tenkning og dømmekraft.
Gjennom arbeid med etikk, religion og filosofi skal barnehagen bidra til at barna
f år kjennskap til grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon og blir
kjent med religioner og livssyn som er representert i barnehagen
u
 tforsker og undrer seg over eksistensielle, etiske og filosofiske spørsmål
f år kjennskap til, forstår og reflekterer over grunnleggende normer og verdier
f år en forståelse for at det finnes mange ulike måter å forstå ting på og leve sammen på
u
 tvikler interesse og respekt for hverandre og forstår verdien av likheter og ulikheter i et
fellesskap.
Personalet skal
f ormidle fortellinger og skape rom for barnas opplevelser, samtaler, erfaringer og tanker
om religion, livssyn, etikk og eksistensielle temaer
u
 tforske og undre seg over eksistensielle, etiske, religiøse, livssynsmessige og filosofiske
spørsmål sammen med barna
b
 idra til å utvikle barnas toleranse, interesse og respekt for hverandre og for mennesker
med ulik kulturell, religiøs eller livssynsmessig tilhørighet
g
 i barna kjennskap til og markere merkedager, høytider og tradisjoner i den kristne kulturarven og andre religioner og livssyn som er representert i barnehagen
s amtale med barna om religiøse og kulturelle uttrykk og være bevisst på hvordan egen
deltakelse kan støtte og utvide barnas tenkning
identifisere verdikonflikter i hverdagen, reflektere over verdiprioriteringer og holdninger
og ha et bevisst forhold til hvordan disse kommer til uttrykk i arbeidet med barna.
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NÆRMILJØ OG SAMFUNN
Barnas medvirkning i barnehagens hverdagsliv legger grunnlaget for videre innsikt i og erfaring med deltakelse i et demokratisk samfunn. Gjennom utforsking, opplevelser og erfaringer
skal barnehagen bidra til å gjøre barna kjent med eget nærmiljø, samfunnet og verden.
Barnehagen skal bidra til kunnskap om og erfaring med lokale tradisjoner, samfunnsinstitusjoner og yrker slik at barna kan oppleve tilhørighet til nærmiljøet. Kulturelt mangfold, ulike
levevis og ulike familieformer er en del av fagområdet. Gjennom lek og varierte aktiviteter skal
barna få erfaring med å lytte, forhandle og diskutere og få begynnende kjennskap til menneskerettighetene.
Fagområdet skal omfatte kjennskap til samisk språk, kultur og tradisjon og kjennskap til nasjonale minoriteter. Grupper med langvarig tilknytning til landet defineres som nasjonale minoriteter. I Norge er dette kvener/norskfinner, jøder, skogfinner, rom og romanifolk/tatere.
Gjennom arbeid med nærmiljø og samfunn skal barnehagen bidra til at barna
o
 ppmuntres til å medvirke i egen hverdag og utvikler tillit til deltakelse i samfunnet
e
 rfarer at alle får utfordringer og like muligheter til deltakelse
u
 tforsker ulike landskap, blir kjent med institusjoner og steder i nærmiljøet og lærer å
orientere seg og ferdes trygt
b
 lir kjent med lokalhistorie og lokale tradisjoner
b
 lir kjent med ulike tradisjoner, levesett og familieformer
b
 lir kjent med at samene er Norges urfolk, og får kjennskap til samisk kultur
f år kjennskap til nasjonale minoriteter.
Personalet skal
s ørge for at barna erfarer at deres valg og handlinger kan påvirke situasjonen både for dem
selv og for andre
introdusere barna for personer, steder og samfunnsinstitusjoner i nærmiljøet for å skape
tilhørighet og hjelpe barna med å orientere seg og ferdes trygt
g
 i barna like muligheter, fremme likestilling og motvirke diskriminering, fordommer, stereotypier og rasisme
g
 i barna forståelse av at samfunnet er i endring, og at de inngår i en historisk, nåtidig og
fremtidig sammenheng
g
 jøre barna kjent med samisk kultur og levesett og knytte det samiske perspektivet til
merkedager og hverdagsliv, kunst og kultur og mattradisjoner
g
 i barna begynnende kjennskap til betydningen av menneskerettighetene, spesielt barnekonvensjonen.
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9.0 P
 LANLEGGING, HANDLING,
OBSERVASJON OG REFLEKSJON
PLANLEGGING
Årsplanen er personalets arbeidsdokument, basert på Barnehageloven og Rammeplan for
barnehagen (ny Rammeplan 2017). Årsplanen gir en oversikt over hovedtrekkene i barnehagens planer. Den synliggjør våre mål for det pedagogiske arbeidet, og de metodene som tas i
bruk. Planen behandles og godkjennes av SU.

10.0 SAMARBEID OG OVERGANG
SAMARBEID MELLOM HJEM OG BARNEHAGE:
Barnehagen skal legge til rette for foreldresamarbeid og god dialog med foreldrene.
Personalet har, som et ledd i kvalitetssikringen av barnehagen, rutiner på å vurdere planer
og det daglige arbeidet på jevnlige personal- og avdelingsmøter, samt på planleggingsdager.
Observasjoner av enkeltbarn og barnegrupper er et svært viktig arbeidsredskap. Vi legger
også vekt på å få foreldregruppen med på vurderingen via ulike samarbeidsfora. Samarbeidsutvalget i barnehagen blir et viktig talerør for foreldrene, som vi oppfordrer dere til å bruke
aktivt. Vi utveksler også erfaringer, ideer og vurderinger på foreldremøtene.
Gjennom foreldresamtalene får vi muligheten til å vurdere det enkelte barn og den enkelte
families spesifikke behov. Det har blitt gjennomført brukerundersøkelser etter samme mønster
og hyppighet som Barnehagekontoret i kommunen gjennomfører. Resultatene fra undersøkelsen brukes i det videre planleggings- og utviklingsarbeidet.
”Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov og omsorg
for lek og fremme læring og danning for allsidig utvikling” (Barnehageloven § 1 Formål, 2010)
”Barnehagen skal bistå hjemmene i deres omsorg- og oppdrageroppgaver, og på den måten
skape et godt grunnlag for barns utvikling, livslange læring og aktive deltagelse i et demokratisk samfunn” (Barnehageloven § 4)
”For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal en hver barnehage ha et foreldreråd og et
samarbeidsutvalg” (Barnehageloven § 4)
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For alle oss i Myrsnipa barnehage et godt foreldresamarbeid svært viktig.
Foreldre kjenner sine barn best, og vi ønsker og respekter foreldre som hovedansvarlig for
omsorg og oppdragelse av egne barn.
Vi som ansatte i barnehagen er likevel viktige voksne i barnas liv, og vi prøver i beste evne å
formidle til foreldre hvem vi er, hva vi gjør og hvordan barna har det i barnehagen.
Vår oppgave som ansatte i barnehagen er i tilegg til alt over å se møtet mellom foreldre og
barn, reagere dersom noe ikke stemmer, tale barnets sak, tørre å ta opp ting med dere
foreldre dersom det er noe vi bekymrer oss over. Dette kan være omsorgsvikt, barn som er
deprimerte, barn som forteller ting vi undrer oss over og vil se nærmere på etc.
Selv om ting kan være ubehagelig er det vårt ansvar å ta tak i slike ting. Dersom dette er
nødvendig vil det selvsagt være pedagogisk leder i samråd med styrer som gjør dette.
Vi vil i hvert fall gjøre alt slik at deres barn får en trygg og god tid her i Tveterjordet FUS.
Det er også svært nyttig at dere sier ifra til styrer dersom noe har skjedd i barnets liv som kan
ha innvirkning på barnets væremåte i barnehagen. Dette kan være en hund som har dødd,
psykisk syke omsorgspersoner, en traumatisk opplevelse, en krangel hjemme, lite søvn etc.
Dersom vi får denne infoen kan vi lettere forstå og ivareta barnets beste og eventuelt tilrettelegge dagen.

OVERGANG BARNEHAGE-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. Barnehagen
og skolen bør utveksle kunnskap og informasjon som utgangspunkt for samarbeid om tilbudet
til de eldste barna i barnehagen, deres overgang til og oppstart i skolen. Barnehagen må ha
samtykke fra foreldrene for å dele opplysninger om enkeltbarn med skolen.
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 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. Barnehagen skal bidra til at barna kan avslutte barnehagetiden på en god måte og møte skolen med nysgjerrighet og tro på egne evner. Barna skal få
bli kjent med hva som skjer i skolen og skolefritidsordningen (RP, udir 2017)
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Her er punktene 1 klasselærerne ønsker at vi skal ha fokus på at barna mestrer til
skolestart:
T
 rygghet
B
 arna må vente på sin tur – turtaking
S
 tille i kø
B
 li selvstendige
S
 elvhevdelse
B
 lyantgrep
K
 lippe med saks
M
 estring i høysetet
B
 egrepsforståelse (spes. tospråklige)
A
 ktiviteter
G
 od lek
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ANDRE SAMARBEIDSINSTANSER
Tveterjordet FUS Barnehage, som er en del av det private barnehagetilbudet i Bærum kommune,
har mange samarbeidspartnere. Vi vil her presentere noen av disse nærmere:
FORELDREGRUPPEN: Samarbeidet med foreldrene er meget viktig for oss.
Gjennom foreldremøter, foreldresamtaler, foreldrekaffe og div. andre arrangementer, vektlegger vi
å ha et samarbeid til barnas beste. Vi ønsker å ha en åpen dialog med foreldrene angående innhold
og drift av barnehagen. Vi er også i noen grad avhengig av foreldrenes innsats i form av dugnadsarbeid, SUrepresentanter osv.
SKOLEN: Barna i Tveterjordet FUS sokner til flere forskjellige skoler. Det er viktig for oss å ha kontakt
med den enkelte skole i forbindelse med overgang barnehage/skole. Hver vår går vi på besøk med
førskolebarna til de aktuelle skolene, slik at de får hilst på personalet og gjort seg litt kjent med lokalene. Enkelte skoleledere kommer også på besøk til barnehagen for å hilse på barna.
PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE, Bekkestua område: Dette er en kommunal tjeneste som
personalet og foreldre kan kontakte dersom det er saker vi ønsker råd og veiledning på angående
enkeltbarn eller barnegruppen generelt. Med tillatelse fra foreldrene kan vi også selv ved behov
benytte oss av ulike kartleggingsverktøy.
BÆRUM KOMMUNE: Barnehageadministrasjonen i Bærum kommune har tilsyn med alle barnehagene i kommunen, også de private, og ser til at lover og forskrifter blir fulgt. Det arrangeres faste
møter mellom styrere i alle Bærums barnehager og barnehageadministrasjonen i Bærum, slik at vi
holdes orientert om hva som skjer på barnehagesektoren i kommunen. De private barnehagene får
også tilbud om å delta på kurs som kommunen organiserer. Kommunen administrerer bevilgning av
midler til støtteordninger for barn med spesielle behov.
FUS-KJEDEN OG TRYGGE BARNEHAGER Vi har fra 1.august 2018 blitt en del av FUS-kjeden og har
dermed et godt støtteapparat i ryggen. Det arrangeres kurs/opplæring for personalet og man har
sitt interne driftsystem vi nyter godt av. Trygge barnehager driver bl.a. med bygging av nye FUS-barnehager, og de står for bygging av den nye barnehagen vi skal flytte inn i, i Tveterveien på Haslum.
Denne håper vi står ferdig i løpet av våren/sommeren 2020.
PRIVATE BARNEHAGER I ØSTRE BÆRUM. Daglig leder er med i et nettverk for ledere i andre FUS
barnehager i vårt distrikt. Vi samarbeider om saker av felles interesse, jobber sammen om faglig
utvikling, kan ta felles initiativ overfor kommunen, og arrangerer felles kurs/møter for personal- og
foreldregruppene.
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