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1.    VELKOMMEN TIL TANUM FUS BARNEHAGE

Tanum FUS barnehage ligger høyt og solrikt med nydelig utsikt over Oslo og Bærum. Vi 
har et flott nærområde med fantastiske turmuligheter like ved Vestmarka. Barnehagen ble 
etablert i 2000 og har 4 avdelinger med til sammen 57 barn.

Hvert år drar vi på toppturer, skiskole og på leir, og med busstopp like ved benytter vi oss 
mye av Sandvikas kulturtilbud og nydelige Kalvøya.

Vi har et stabilt, engasjert og lekende personale med høye ambisjoner til oss selv og 
hverandre. Vi verdsetter den gode relasjonen mellom barn og voksne. Hos oss kommer alltid 
barnet først!

I Tanum FUS barnehage får de voksne opplæring i hvordan utøve gode relasjoner med barn. 
Dette gjennom prosjektet «Være sammen» og «Tuning in to kids»

Vårt satsningsområde er «Egenledelse i lek og læring». Barns utvikling av egenledelse er 
avgjørende for sosialt samspill, deltakelse og medvirkning i barnehagen. Egenledelse er det 
viktigste grunnlaget for å utvikle og opprettholde vennskap.

Rollelek er en form for samhandling som stiller krav til egenledelsesaktiviteter, den stiller 
blant annet krav til organisering, selvregulering og oppfattelsen av seg selv i samspill med 
andre. Med vårt fokus på rollelek ønsker vi å gi barna de beste forutsetninger for et rikt liv 
med utvikling av den beste utgaven av seg selv.

I barnehagen skal vi ta vare på gleden ved å tilegne oss ny kunnskap. Arbeid med de 7 
fagområdene skal ha sitt utsprang fra barnas interesser, nysgjerrighet og skapertrang. Vi 
ønsker at utgangspunktet for læring skal være det som barna ønsker å vite noe om, deres 
nysgjerrighet og undring. 

Vi serverer 2 måltider + frukt hver dag. Det serveres varmmat 2 dager i uka. Barna har med 
matboks på turdag, som er en dag i uken.

Vi er opptatt av å ta i bruk naturen rundt oss og har faste turdager  
med store og små.
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VISJON FOR FUS-BARNEHAGENE

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

I Tanum FUS barnehage deltar de voksne i leken og undrer seg sammen med barna. 
De ansatte bidrar med trygghet og varme og er veiledere i leken. Hvert enkelt barn 
skal føle seg sett og hørt og føle at det er verdifullt. 
Vi lar fantasien få fritt spillerom og hjelper dem til å bygge videre når leken stopper 
opp. Vi har et variert utvalg av leker og udefinerbare materialer som alltid er 
tilgjengelig for barna. Leken blir en arena for å bygge vennskap, for læring og utvikling 
av fantasi.

I Tanum FUS barnehage har vi ansatte som passer på at alle skal få leke med andre og 
oppleve å ha en venn. Vi jobber for at ingen barn skal føle seg utenfor. Leken er «på 
lissom» og ingen ting er feil. Derfor kan vi bruke leken som arena for å prøve, feile og 
lære sosiale regler sammen med de andre barna. I rolleleken får barnet oppleve både 
felleskap og øvelse i sosial kompetanse, språk og konfliktløsning.

SAMMEN GIR VI  

BARNDOMMEN VERDI:  

VENNSKAP, LEK OG GLEDE  

OG HVERDAGSMAGI
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PERSONALET I TANUM FUS BARNEHAGE SKAL  
SØRGE FOR AT ALLE BARN

FUS-BARNEHAGERS VERDIER

Utvikler et 
positivt 

selvbilde

 Gleder seg til 
“resten av livet”, 
og vet at de har 

påvirkningsmulighet 
og at innspillene deres 

teller

 Er trygge og 
forskende, trives 

i lek og har 
vennekompetanse

Har det
gøy i barnehagen
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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 lærerplan 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.

ØVRIGE STYRINGSDOKUMENTER
  Lov om barnehager 
  Rammeplan for barnehagen 
  Kompetanse og kvalitetsplan for Bærum kommune 
  Serviceerklæring for ansatte i FUS-barnehagene
  Barnehagens vedtekter
  Langsiktig kompetanseplan for personalet-CLASS
  Årsplan for Tanum FUS barnehage 
  Progresjonsplan for fagområdene i rammeplanen iht. barnas alder.
  Periodeplaner
  Se hjemmesiden for mer informasjon på https://fus.no/tanum-fus-barnehage

BARNEHAGENS HOVEDMÅL
§ 1.Formål 
«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, åndsfrihet, neste- kjærlighet, tilgivelse, likeverd og 

2.    STYRINGSDOKUMENTER
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solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret 
i menneskerettighetene. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De 
skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende 
kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. 
Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. 
Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for 
fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide 
alle former for diskriminering. «lov om barnehager» 
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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.

De ansatte er barnehagens viktigste ressurs og derfor har FUS-kjeden egne verdier som 
personalet skal arbeide med. 

Personalet skal være GLØDENDE i sitt arbeid med barn. De ansatte skal være engasjerte og 
ta barna på alvor. De skal være med å skape glede, opplevelser og hverdagsmagi. 
De ansatte skal være SKAPENDE i sitt arbeid med barn. De skal gi tid og rom for barnas 
interesser, utforske sammen med barna og stimulere og videreutvikle deres kreativitet. 
Personalet skal være TILSTEDEVÆRENDE i sitt arbeid med barn. De ansatte skal se hvert 
enkelt barns behov, vise omsorg og oppmerksomhet og delta aktivt i samspill med barn.

Barnehagens verdigrunnlag skal vises i alle deler av barnehagens pedagogiske arbeid. 
Barnehagen, skal i samarbeid med hjemmet, ivareta barnets behov for omsorg og lek 
og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal møte 
individets behov for omsorg, trygghet, tilhørighet og anerkjennelse og sikre at barna tar 
del i medvirkning i fellesskapet. Barnehagen skal fremme demokrati, mangfold og gjensidig 
respekt, likestilling, bærekraftig utvikling, livsmestring og helse.

Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanetisk 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 av menneskerettighetene. (Barnehageloven § 1)

MÅL OG SATSNINGER I FUS

HOVEDMÅL: 
  FUS barn har et positivt selvbilde 
  FUS barn er trygge og forskende, trives i lek og har vennekompetanse 
   FUS barn gleder seg til “resten av livet”, og vet at de har påvirkningsmulighet og at     
innspillene deres teller

  FUS barn har det gøy i barnehagen

3.     VERDIGRUNNLAG, MÅL OG SATSNINGER  
– FUS



10

FUS TILTAK FOR Å OPPNÅ MÅLENE: 
  Personalet deltar på kompetanseutvikling gjennom FUS skolen
  Personalet deltar på veiledning 
  Personalet følger retningslinjene til Smartmat

FUS KUNDELØFTER
1. GOD KOMMUNIKASJON
Åpne spørsmål stimulerer barns kommunikasjon og språk. Åpne spørsmål inviterer til 
refleksjon, undring og fantasi. 

2. VENNEGARANTI
Vennskap er grunnlaget for et utviklende og lærende miljø! Vennegaranti måler vi ved 
tilhørighet og positiv anerkjennelse i plenum: Er ett barn borte en dag skal de andre barna 
bemerke dette!

3. EVENTYRLYST
Eventyrlyst handler om trangen og ønsket om å oppleve det ukjente og ha mot til å utforske 
nye «stier».  Eventyrlysten hjelper barnet til å «reise seg» og «stå i det» når det er litt tøft 
- egenskaper man har bruk for resten av livet. Barns evne og mot til å by på seg selv er 
det viktigste kjennetegn på eventyrlyst.

4. LEKEKOMPETANSE
Vi vet at lekekompetanse styrker barns egenledelse og sosiale ferdigheter. Barns evne til 
fleksibilitet og rolleprogresjon er viktige kjennetegn på lekekompetanse.

BARNET FØRST
Barnehageårene er en svært betydningsfull periode for barnas utvikling, både sosialt, 
emosjonelt, kognitivt, språklig og motorisk. Barnehagen har en avgjørende rolle i å 
tilrettelegge for et omsorgs- og læringsmiljø av høy kvalitet. I FUS barnehagene har vi et 
felles slagord, «Barnet først». Det innebærer at alt vi gjør skal være for barnets beste. 
«Barnet først» er også navnet på vår kompetanseutvikling, der målet er å etablere et 
helthetlig system for å styrke de ansattes handlingskompetanse og kunnskap om hvordan 
støtte barna i sin utvikling og læring.  

HVA ER KJERNEN I Å SKAPE GOD KVALITET FOR BARNA 
Den viktigste faktoren for å fremme barns omsorgs- og læringsmiljø i barnehagen er 
kvaliteten på de ansattes samspill med barna. Vårt mål er at alle barn skal bli møtt av ansatte 
som viser sensitivitet, entusiasme og glede. Alle barn skal oppleve et miljø som er fritt for 
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krenkelser og et rikt leke- og læringsmiljø, som bidrar til trivsel og progresjon. For å sikre 
høy kvalitet på relasjonen må vi vite hva som egentlig skjer i møtet mellom den ansatte og 
barnet. Vi skal sikre at vår atferd som ansatte er preget av handlinger som fremmer og ikke 
hemmer barnets trivsel, utvikling og læring.  

Barnet først bygger på et forskningsbasert program, Tuning in to Kids (TIK), der målet er 
å styrke barnas emosjonelle og sosiale kompetanse, og CLASS observasjonsmetode som 
har tilsvarende mål i forhold til emosjonell støtte, ved siden av å bedre læringsmiljøet i 
barnehagene. Barnet først er en kompetanseutvikling for alle barnehagens ansatte, der 
treningen foregår over tid og blir understøttet, utviklet, og innarbeidet i det daglige arbeidet 
med barnehagens barn i samarbeid med gode kollegaer. Hver barnehage har en egen 
ressursperson som får særskilt opplæring i å bruke CLASS som observasjonsmanual, samt 
ekstra opplæring i TIK. Det er utviklet et eget støttemateriell, både for individuelt arbeid og 
arbeid på avdelingene.   
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FORSKNING  
Kompetanseutviklingen Barnet først har blitt fulgt i et forskningsprosjekt via Universitetet 
i Oslo i barnehageåret 2019/ 2020. Nyere forskning viser at det er relasjonskompetansen 
til barnehagens ansatte som har betydning for barnas opplevelse av kvalitet. FUS tar barns 
subjektive erfaring på alvor og har forsket på om kompetanseutviklingen til personalet 
bidrar til høyere kvalitet på den sosio-emosjonelle støtten, læringsstøtten og avdelingens 
organisering.   

Det er 49 barnehager i FUS kjeden som har vært med i forskningen, og endelig 
forskningsrapport ble publisert juni 2021. Samarbeidspartnere for kompetansehevingen 
og forskningsprosjektet er: Ansatte ved Psykologisk Institutt (PSI) ved Universitetet i Oslo 
(UiO), FUS AS ved tidligere 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. 

Tanum FUS barnehage startet opp implementering av Barnet først våren 2020. Vi har jobbet 
systematisk på planleggingsdager og personalmøter med de tre domenene. Vi starter opp 
med TIK høsten 2021.

Fig.1. CLASS dimensjonene fritt etter Pianta, La Paro et Hamre 2008
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Bærum kommune har utarbeidet en kvalitetsplan for alle barnehager i Bærum. 
Barnehagemelding 2015-2025 skal bidra til å utvikle og ivareta kvaliteten for alle barn og 
foreldre, slik at det blir et likeverdig og enhetlig barnehagetilbud i alle Bærums barnehager. 
Kvalitetsplanen viser hvordan det arbeides med å omsette barnehagemeldingens 
satsingsområder til praksis. 

KVALITETSPLAN  2018–2021
I løpet av denne treårsperioden er satsingsområdene psykisk helse, standard for 
språkarbeidet og digitale verktøy. Bærum kommune tilbyr kurs til barnehageansatte som 
skal være faglig påfyll og styrke personalets kompetanse innenfor dette. I Tanum FUS 
barnehage skal alle ansatte få delta på kurs slik at de oppnår personlig utvikling og føler seg 
trygg i sine oppgaver.

PSYKISK HELSE
Psykisk helse er noe alle har. Det handler om hver enkeltes tanker og følelser. Vi skal bidra til 
at alle barn i Tanum FUS barnehage får en god barndom som er preget av trivsel, vennskap 
og lek. Vi skal møte hvert enkelt barns behov for omsorg, trygghet, empati, tilhørighet 
og anerkjennelse og sikre at alle barn får delta i fellesskapet. Vi skal fremme demokrati, 
mangfold og gjensidig respekt, likestilling, livsmestring og helse. Barna skal påvirke sin egen 
hverdag og føle seg inkludert i fellesskapet. 

God psykisk helse beskrives som en opplevelse av å ha det bra og å finne glede i det man 
gjør og der man er – og oppnåelse av mestringsfølelse når det dukker opp utfordringer 
i livet. Vi skal være tilstedeværende voksne som veileder og støtter barnet i krevende 
situasjoner. Vi skal være gode rollemodeller som bidrar til at barna utvikler et positivt 
forhold til seg selv og andre, utvikler empati og oppnår mestringsfølelse og tro på seg selv.

MÅL FOR VÅRT ARBEID MED PSYKISK HELSE
  Ha en aktiv tilstedeværelse, støtte og oppmuntre barna i samspill                                                                                                                                         
  Jobbe med respekt, toleranse og ulikhet 
  Styrke barnets selvfølelse 
   Rose ønsket adferd, lede og veilede uønsket adferd på en måte som respekterer    
enkeltbarnet

   Lære barna å sette egne grenser og akseptere andres grenser 
   Være tydelige, varme og grensesettende voksne

4.   BARNEHAGENS MÅL OG SATSNINGER
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1 og 2 åringer skal 
  Oppleve trygghet, omsorg og mestring i et utfordrende miljø tilpasset den enkelte
  Oppleve glede og samhold i et større fellesskap
  Delta i avgjørelser som påvirker deres hverdag
  Faste rutiner som gir forutsigbarhet i hverdagen
  Oppleve lekende voksne
  Hjelp til å regulere følelser
  Mulighet til medvirkning og til å ta i bruk kreativiteten sin
  Oppleve å bli forstått gjennom kroppsspråk og ansiktsuttrykk
   Forutsigbarhet og forståelse av hva som skal skje gjennom bilder, konkreter og 
repetisjon.

3 og 4 åringer skal 
  Oppleve vennskap
  Oppleve tilhørighet
  Føle seg sett og hørt
  Hjelp til å takle sorg og skuffelser
  Utfordrende lek med fokus på læring 
  Utforske og undre seg sammen med aktive barn og voksne
  Få hjelp til å bruke språket i lek og relasjon med andre barn
  Oppleve respekt for eget privatliv
  Fysisk og psykisk mestring i aktiviteter
  Oppleve glede og samhold i daglige aktiviteter
   Oppleve mestringsfølelse ved daglige gjøremål, som påkledning, deltakelse i matlaging 
og motivasjon til å utfordre seg selv

  Oppleve gode, innholdsrike samtaler.
  Utvikle egenledelse i lek og læring
  Lære å argumentere for sine meninger og synspunkter
  Delta på kulturelle opplevelser

5 og 6 åringer skal
  Oppleve trygghet og omsorg blant andre barn og ansatte
  Utvikle vennskap
  Klare å takle konflikter gjennom forklaring og argumentasjon
  Oppleve respekt for eget privatliv
  Få mulighet til å utforske i både trygge og utfordrende miljø
  Mestre lengre turer og få større fysiske utfordringer
  Oppleve glede i alle typer vær
  Oppleve god kroppskontroll og styrke, bevissthet rundt egen kropp og lære om kroppen.
  Oppleve kulturelle arenaer som gir glede
  Tørre å ta selvstendige valg
  Delta i samlingsstund med utgangspunkt i egne tanker og interesser
  Få mulighet til å argumentere for sine meninger
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TILTAK FOR Å OPPNÅ MÅLENE
  Lyttende og forståelsesfulle voksne som undrer seg med barna
   Bevissthet rundt stemmebruk, voksne som tar seg tid og bruker rolig, lav stemme som 
fremmer god atmosfære og ro hos barnet

   Oppleve at ansatte opptrer som et støttende stilas rundt barnet.
   Bygge relasjoner ved å vise at man verdsetter barna og ser etter det sympatiske i hvert 
enkelt barn

   Opplever er stabilt psykososialt miljø
   Aktivt deltagende voksne som deltar i lek på barnas premisser
   Voksne som anerkjenner barnets følelser 

SPRÅK OG KOMMUNIKASJON
Språk og kommunikasjon påvirker og påvirkes av alle sider ved barns utvikling, 
derfor jobber vi aktivt for et godt språkmiljø i barnehagen. Gjennom gode relasjoner, 
samtaler og samspill i lek skal vi gi barna mulighet til å delta i aktiviteter som fremmer 
kommunikasjonsferdighetene. De ansatte skal støtte og legge til rette for at alle barn deltar 
i kommunikasjon, medvirkning og lærer seg å lytte, forstå og skape mening. Med de minste 
barna er det å anerkjenne og støtte det nonverbale språket like viktig som å styrke de 
eldre barnas ordforråd med fortellinger og dialog. Gjennom språket får barna gi uttrykk 
for tanker, følelser og erfaringer, de lærer å sette ord på dem og diskutere og reflektere 
sammen med voksne og barn i barnehagen. De ansatte skal legge til rette for at alle barn 
inkluderes og involveres i samspill og samtaler. Språkferdighetene er av stor betydning 
for mestringsfølelse og trivsel, et godt språk har derfor sammenheng med deltagelse i lek, 
vennskap og læring. Personalet skal støtte flerspråklige barn i å bruke sitt morsmål og 
samtidig tilrettelegge for å utvikle norskspråklig kompetanse og har ansvar for å invitere 
alle barna med i språklige aktiviteter. Både små og store barnehagebarn med ulike språklige 
ferdigheter skal oppleve at noen lytter til og viser interesse for det de sier og gir uttrykk for 
hver dag.

I vår barnehage har vi en språkansvarlig på hver avdeling. Denne voksne skal planlegge 
og sikre at arbeidet med språk i barnehagen følges opp. Den språkansvarlige deltar i 
en nettverksgruppe gjennom Bærum kommune hvor man får opplæring og nødvendig 
kompetanseutvikling. I arbeidet med språkutvikling benytter vi oss av ulike verktøy, her 
blant annet Språkveilederen fra Udir.

DIGITALE VERKTØY
Digitale verktøy skal være en del av arbeidsmetodene i det pedagogiske arbeidet i 
barnehagen og bidra til et mer allsidig læringsmiljø for barna. Digitale verktøy er ingen 
erstatning for annet pedagogisk arbeid, men et supplement til annet arbeid i barnehagen. 



17

Kjennskap til digitalt verktøy er med på å gjøre barna klare for hva som venter de i 
fremtiden. Digitale verktøy kan utjevne sosiale forskjeller og være med på å utvikle barnas 
bevissthet rundt eget personvern. Personalet skal vise god dømmekraft og godt faglig 
skjønn når digitale verktøy brukes sammen med barna. 

Barnehagens digitale praksis skal legge til rette for at barn utforsker, leker, lærer og selv 
skaper noe gjennom digitale uttrykksformer. Barnehagen bruker Mykid som media for bilder 
av barna.

Digitale medier handler ikke om mest mulig bruk, men om best mulig bruk. Det innebærer å 
kunne vurdere når det er hensiktsmessig å bruke digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet. 
Digitale verktøy kan stimulere til kreativ aktivitet, lek og utforsking. I barnehagen tar vi i 
bruk kamera, PC og nettbrett.

HVA ER VÅRE SATSINGSOMRÅDER OG 
HVORFOR?

LEKEN KOMMER FØRST
EGENLEDELSE I LEK OG LÆRING

Begrepet egenledelse beskrives som evnen til å være aktiv og selvstendig i en oppgave over 
tid.

Egenledelse brukes som en samlebetegnelse på overordnede funksjoner i hjernen som 
setter i gang, styrer og regulerer atferden vår i en gitt situasjon. Barnets egenledelse ses 
gjennom barnets atferd, måten de verbaliserer, resonnerer, planlegger og strukturer sin egen 
atferd på, og hvordan de møter og løser utfordringer i hverdagen på. Egenledelse vises også 
gjennom hvordan barnet regulerer egne følelser og egen atferd. Egenledelsesfunksjonene 
er i stor grad knyttet til overordnede mentale prosesser som er lokalisert i fremre del av 
hjernen, også kalt pannelappen (Sørensen et al. 2017). 

Årsaken til at det er viktig at vi i barnehagen jobber med egenledelse, er fordi 
egenledelse ikke utvikler seg av seg selv. Førskolealderen er den perioden der 
stimulering av egenledelsesferdigheter har aller størst effekt på hjernen. Tidlig styrking 
av egenledelsesferdigheter i barnehagen kan forebygge utfordrende atferd, mobbing, 
konsentrasjons- og oppmerksomhetsvansker, og lese- og skrivevansker. God egenledelse er 
avgjørende for sosialt samspill, deltakelse og medvirkning, og gode egenledelsesfunksjoner 
gir et godt grunnlag for utvikling av vennskap. Barn som mestrer utfordringer og forstår 
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sosiale situasjoner vil være styrket i hvordan det evner å regulere sine følelsesmessige 
uttrykk, hvordan det kommuniserer og samarbeider med andre. 

I det pedagogiske arbeid med egenledelse har rollelek en svært sentral del. Rollelek er den 
leken hvor barnet antar en eller flere roller, og hvor man ofte ser flere barn i ulike roller 
i samspill. Rolleleken er blant de beste pedagogiske virkemidlene vi har for utvikling av 
egenledelsesferdigheter. I en rollelek har vi et tema, vi har deltakere, vi har ulike rekvisita 
tilpasset temaet, og vi har en varighet. Vi har altså det beste instrumentet for å kunne jobbe 
med å være aktiv og selvstendig i en oppgave over tid. 

Barn lærer svært mye gjennom rollelek. Det lærer blant annet: turtaking, samarbeid, å 
følge spilleregler, sosialt samspill, ta imot og gi beskjeder, lytte og bli lyttet til, forhandle 
og fordele roller, løse konflikter, regulere atferd, fleksibilitet, empati, prøving, feiling og 
mestring. Barnet øver opp oppmerksomhet og konsentrasjon, tilegner seg kunnskap og 
bruker fantasien, det lærer kommunikasjon, begreper og styrker det generelle ordforrådet. 
Rollelek anses som en krevende egenledelsesaktivitet, som krever svært mye av barnet. 
En avansert rollelek krever planlegging, arbeidshukommelse, igangsetting, selvregulering, 
organisering, fleksibilitet og selvmonitorering, alle egenskaper som er selve kjernen i 
utviklingen av egenledelsesferdigheter. 

Ved å bruke rollelek i vårt arbeid med egenledelse, har vi også mulighet til å ivareta 
Rammeplanens 7 fagområder, som barnehagen er forpliktet i henhold til Barnehageloven. 

Barnehagen har kasser som er fylt med ulike rekvisita som gjør det enkelt for barn å 
gjennomføre rollelek. Disse kassene brukes i mindre grupper (3-5 barn) om gangen, med 
en voksen tilstede. Slik gir vi mulighet til at alle barna evner å delta, også de som vanligvis 
ikke er så interessert i rollelek. I disse gruppene blir det god tid og mye rom for fordeling 
av roller, forhandlinger, samarbeid, konflikter- og konfliktløsning, god lek og mye læring 
gjennom leken. Den voksnes rolle i denne leken vil være å støtte barna og eventuelt komme 
med innspill eller spørsmål som kan føre leken videre, dersom leken av en eller annen 
grunn stopper opp. Den voksne skal være inspirator, veileder og tilstede for å gi barna 
den viktige anerkjennelsen på at leken er viktig. Men selve initieringen, planleggingen og 
gjennomføringen av rolleleken er det barna som skal ta seg av, i så stor grad som overhodet 
mulig. 

Vektleggingen av arbeid med egenledelse er solid forankret i etablert pedagogisk teori og 
nyere forskning om egenledelse og barns hjerneutvikling. Ved å fokusere på rolleleken 
som et av de beste pedagogiske verktøyene i barnehagen, vil vi jobbe med barn på deres 
egen arena og være visse på at vi gir barna gode og solide forutsetninger for et rikt liv med 
utvikling, lek og læring. 
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VI INVISTERER I RELASJONEN 
I Tanum FUS barnehage jobber vi mot at alle voksne i barnehagen skal tilegne seg en 
autoritativ væremåte i møte med barna. 

En autoritativ voksen er tydelig, varm og grensesettende.
I hverdagen innebærer dette voksne som er tilgjengelig både fysisk og mentalt for barnet. 
De voksne ser, lytter til og samhandler med barnet. De voksne gir rom for kreativitet og 
utfoldelse og samtidig kunne sette krav til barna gjennom grenser og normer i hverdagen.
 
De voksne i barnehagen er viktige rollemodeller for barna. Når barna opplever omsorgsfulle, 
varme og tydelige voksne, vil de også være omsorgsfulle og tydelige mot hverandre. På 
denne måten skapes et miljø hvor barna blir akseptert og får venner.
 
Vi ønsker at våre barn skal komme styrket ut av barnehagen, og være klare for de 
utfordringene som møter dem på skolen. Forskning viser at det å jobbe med inkludering, 
sosial kompetanse og aggresjonsmestring i barnehagen gir stor gevinst kontra å starte med 
dette arbeidet på etter skolestart.
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OVERORDNA MÅL FOR SATSINGSOMRÅDET -  
RELASJONSBYGGING

1 og 2 åringer:
  Oppleve trygghet og glede i leken
  Tilgjengelige leker tilpasset barnets interesser og alder
  Oppleve deltakelse i lekende aktiviteter
  Delta på grunnlag av felles interesser
  Mulighet av å leke parallelt
  Utvikle sosial kompetanse
  Begynnende forståelse for lekekoder
  Tilrettelagte aktiviteter forhold til barnets alder og nivå
  Begynnende forståelse for rollelek
  Gjøre erfaringer, utforske, prøve ut og få kunnskaper
  Utvikle selvtillit gjennom lek
  Lære å sette ord på konkreter i lek
  Oppleve hverdagsmagi

3 og 4 åringer:
  Oppleve trygghet glede i leken
  Utøve forskjellige roller i rollelek
  Utvikle leken i samspill med andre
  Utvikle kreativitet og fantasi gjennom leken
  Øve på å mestre motgang i lek
  Få veiledning fra voksne inn i lek
  Ha rom og leker som inspirerer til kreativ lek
  Oppleve eventyrlyst
  Utvikle lekekompetanse
  Oppleve hverdagsmagi og fantasi
  Er trygge og forskende i lek og har vennekompetanse
  Kunne dramatisere eventyr og historier
  Få hjelp til å øve på å bruke språket i lek og samhandling
  Bruke kroppen aktivt i lek
  Ta i bruk spill i samhandling med andre

5 og 6 åringer
  Oppleve trygghet og glede i leken
  Videreutvikle sin rollelek
  Utfordre seg selv motorisk i lek ute
  Oppleve hverdagsmagi
  Utvikle sin fortellerfantasi
  Ha kunnskap og ferdigheter om konfliktløsning
  Holde fokus i leken over lengre tid
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BARNEHAGENS TILTAK FOR Å OPPNÅ MÅLENE
  Lekegrupper tilpasset barnas interesser
  Fokus på språk og kommunikasjon i lek og relasjon med andre barn
  Lekegrupper på tvers av avdeling
  Oppleve tilstedeværende voksne som inspirerer og viser innlevelse i lek 
  Rollelek på barnas premisser
  Autoritative voksne
  Voksne som gode rollemodeller i lek og samhandling
  Voksne som setter i gang lek
  Observasjon og vurdering av barns lek og samhandling
  Varme og grensesettende voksne
  Utvikling av egenledelsesferdigheter

  

VENNSKAP OG TILHØRIGHET
Vennskap                                       
Vennskap er tilhørighet og en sentral arena for å føle seg betydningsfull. Vennskap bidrar 
til en følelse av deltakelse og fellesskap som igjen bidrar til positiv selvfølelse. Gjennom lek 
og samspill kan man øve seg på å være seg selv sammen med andre. Det å føle tilhørighet 
til et annet menneske eller en gruppe gir barna trygghet og sosial tilknytning som igjen kan 
føre til vennskap. Positive relasjoner er viktig i en sosialiseringsprosess og er forebyggende 
mot negativ utvikling av selvfølelsen.  Alle trenger ikke være med alle, men alle må ha en. Et 
vennskap er å være godtatt og verdsatt for den du er.

Vi som er voksne er ansvarlig for å legge til rette for og være vare på gryende vennskap, 
for disse kan være skjøre. Vi må gi barna tid og rom for å danne nye vennskap og positive 
relasjoner. Alle barn skal oppleve å være betydningsfull for fellesskapet i positive samspill 
med barn og voksne.

Barn er avhengige av trygge, sensitive voksne som skaper trivsel og som tar ansvar. De 
voksne må være gode rollemodeller som viser gode, felles verdier som gjenspeiles gjennom 
et godt og inkluderende fellesskap. Det er alltid de ansattes ansvar å skape et godt og 
inkluderende barnehagemiljø for å gi barna forutsigbarhet og trygghet i hverdagen. Derfor 
trenger barn voksne som tar ansvar!

Det som tilsynelatende kan se ut som et godt vennskap og en god lek fra avstand, kan 
oppleves som et skjevt maktforhold i en relasjon.
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MOBBING OG KRENKELSER
Endringer i barnehageloven

1.januar 2021 vedtok Stortinget endringer i barnehageloven. Endringene i barnehageloven 
krever at barnehagene jobber systematisk for å forebygge mobbing og krenkende 
oppførsel, og at de skaper et godt miljø der barna trives. I denne perioden skal vi jobbe med 
endringene i barnehageloven, og det skal handle om tre nye paragrafene i loven:

§ 41. Nulltoleranse og forebyggende arbeid
Barnehagen skal ha nulltoleranse for krenkelser som utestenging, mobbing, vold, 
diskriminering og trakassering. Formålet med bestemmelsen er å understreke viktigheten av 
tydelige holdninger fra barnehagens side.

§ 42. Plikt til å sikre at barnehagebarna har et trygt og godt psykososialt 
barnehagemiljø 
Dette blir ofte omtalt som aktivitetsplikten. Den gjør klart hva de ansatte i barnehagen 
må gjøre for at barna skal ha det trygt og godt i barnehagen, og sørge for at de opplever 
tilhørighet, mestring og trivsel. Aktivitetsplikten består av fire delplikter:

  følge med
  melde fra
  undersøke
  sette inn egne tiltak og evaluere

§ 43. Skjerpet aktivitetsplikt dersom en som arbeider i barnehagen, krenker et barn
Dette innebærer at barnehagen skal melde ifra til styrer ved mistanke om, eller kjennskap til, 
at en som arbeider i barnehagen utsetter eller har utsatt et eller flere barn for krenkelser.

Mobbing og krenkelser
Krenkelser er handlinger og/eller ytringer der personens verdighet og integritet blir krenket. 
Dette omfatter mobbing, vold, trakassering og diskriminering. Mobbing er en form for 
krenkelse og har ulike definisjoner.

I Tanum Fus barnehage har vi valgt følgende definisjon for mobbing:
Mobbing av barn i barnehagen er handlinger fra voksne og /eller andre barn som krenker 
barnets opplevelse av å høre til og være en betydningsfull person for felleskapet 
(Lund, Helgeland og Kovac, 2015).

Denne definisjonen setter fokuset på betydningen av å være en del av felleskapet.  
I barnehagen kan mobbing foregå i form av utestengelse fra leken, eller at barn bare får 
roller som ingen vil ha. Det kan også handle om at at barn får negative kommentarer, blir 
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dominert i leken, undertrykket, herset med eller latterliggjort gjentatte ganger slik at det blir 
et mønster. Det kan handle om fysisk mobbing som dytte, slå, sparke, rive leker fra annen, 
verbal mobbing som kallenavn, trussel, erting og relasjonell mobbing som utestenging, 
ekskludering, grimaser eller lage spesielle regler.

I rammeplanen står det at «barnehagen skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og 
følelse av egenverd og forebygge krenkelser og mobbing. Om et barn opplever krenkelser 
må barnehagen håndtere, stoppe og følge opp dette» (KD, 2017).

Vi i Tanum Fus mener at det er viktig å skille mellom konflikter og mobbing, siden konflikter 
barn seg imellom, er en del av sosial læring og mestring av relasjoner med andre mennesker. 
Både ansatte og foreldre bør være klar over forskjellene som skiller mobbing fra en vanlig 
konflikt, siden mobbing bør håndteres på en annen måte enn en vanlig konflikt. Vi har valgt 
å bruke tabellen fra Storey og Slaby KILDE, for å skille mellom vanlig konflikt og mobbing

VANLIG KONFLIKT MOBBING

Likeverdige venner Ubalanse i styrkeforhold/ikke venner

Skjer av og til Gjentatte handlinger

Tilfeldig Planlagt

Prøver ikke å oppnå noe Forsøker å få makt eller materielle ting som leker

Dårlig samvittighet Ingen anger

HVORDAN JOBBER VI I TANUM FUS MED FOREBYGGING  
AV MOBBING OG KRENKELSER
Både foreldre og ansatte i Tanum FUS barnehage ønsker at barna skal ha det trygt og så godt 
som mulig i barnehagen. Derfor jobber vi ansatte med å skape et godt psykososialt miljø der 
barna opplever trygghet og tilhørighet. En viktig del av dette arbeidet er å være til stede og 
anerkjenne barnets opplevelser i møte med andre. Dette krever at den voksne er sensitiv 
og viser forståelse for hvordan barnet opplever situasjonen. For eksempel dersom et barn 
viser tristhet etter å ha blitt avvist fra en lek, kan det være fristende å si ting som «det går 
bra», «det er ikke noe å gråte for» eller «kom, skal vi finne på noe annet» for å få barnet til 
å slutte å være trist eller lei seg. Vi voksne risikerer da at barnet opplever å ikke bli tatt på 
alvor. Måten den voksne svarer og bekrefter barnet på, er tross alt avgjørende for hvordan 
barnet opplever seg selv.

Alle voksne som omgås barn er på den måten viktige, både som rollemodeller og for å legge 
til rette for vennskap og tilhørighet. Vennskap er det viktigste virkemiddelet mot mobbing i 
barnehagen, og det er den voksnes ansvar å legge til rette for et inkluderende fellesskap der 
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barna opplever å føle seg betydningsfulle. Et fellesskap der det er plass til å være seg selv, 
være enig og uenig, streve med å finne kompromisser og få lov til å se andres perspektiv. 
Her kan barna utvikle en forståelse for seg selv og andre og lytte og bli lyttet til. 

Rutine for å avdekke
Dersom det oppstår bekymring for om et barn blir mobbet og/eller krenket i Tanum FUS 
barnehage, har barnehagen to gode styringsdokumenter som hjelper oss å oppdage og 
stoppe mobbingen på en systematisk måte. Vi har en handlingsplan som er utarbeidet av 
FUS, og som blir brukt internt i barnehagene våre. I tillegg finnes det en handlingsplan mot 
mobbing i Bærumsbarnehagene, som blir brukt av barnehagene i kommunen. Ved å ha god 
kjennskap til disse handlingsplanene, er vi i barnehagen godt rustet til å ta grep dersom 
vi oppdager at et barn blir mobbet og/eller krenket. Disse handlingsplanene sier noe om 
prosessen i arbeidet for å stoppe mobbingen, fra uro og bekymring, til konkrete tiltak og 
involvering av foreldre.
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SAMARBEID MELLOM BARNEHAGE OG HJEM
Barnehagen skal jobbe med å fremme helse og skape et inkluderende fellesskap der barna 
kan være seg selv og trives slik at de kan oppleve mestring og en følelse av verdi.

Barnehageloven §1 sier at «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». 

Hjem og barnehage har således et felles ansvar for å sikre barna et godt psykososialt miljø 
hvor utestenging, mobbing og krenkelser ikke skjer. Ansatte og foreldre må derfor jobbe 
sammen for å oppnå et inkluderende og godt psykososialt miljø som forebygger mistrivsel, 
utrygghet, diskriminering og krenkelser.

For å sikre et slikt samarbeid må foreldre involveres i hvordan barnehagen jobber med barn 
og relasjoner, og snakke om tema som mobbing, krenkende atferd og forebygging av dette i 
foreldresamtaler og foreldremøter.

Alle barn og foreldre skal oppleve å bli tatt på alvor av personalet. Ansatte i barnehagen og 
foreldre har et felles ansvar for å etablere gode og åpne relasjoner til hverandre, for å sikre 
tillit og tett samarbeid. Dette gjør det enklere og tryggere å ta opp eventuelle bekymringer, 
utfordringer eller problemer.

Barnehagen skal være en arena der foresatte møter hverandre og bygger nettverk. Foreldre 
kan slik snakke sammen, støtte hverandre og i fellesskap løfte frem noen verdier som man 
ønsker å lære barna. 

Hva foresatte kan gjøre for å fremme trivsel, vennskap og tilhørighet:
  Være engasjerte i de andre barna
   Be andre barn med hjem, og la barna treffe hverandre i andre settinger enn den de er 
vant til i barnehagen

   Snakke med egne barn om det å være en god venn og å inkludere andre (i lek)
   Være gode rollemodeller, ikke snakke nedsettende om hverken andre barn eller andre 
foreldre i barnas påhør

   Gripe inn når eget barn viser uønsket atferd mot andre
   Være gode rollemodeller i konfliktløsning, lære barna gode måter å løse konflikter på
   Være bevisste på hva de legger ut på sosiale medier.
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BARNEHAGEN SKAL FREMME DANNING
Danning handler om at barna lærer å tenke selv, om å søke kunnskap og vurdere vedtatte 
sannheter. Gjennom dialog og samhandling tilegner barna seg nye verdier, holdninger og 
kunnskaper. I barnehagen er den voksnes rolle å være tilstedeværende, anerkjennende 
og møte barnas følelser, de skal veilede og samtidig undre seg med barna. Gjennom slike 
gode danningsprosesser utvikler barna god mestrings- og selvfølelse, og de blir i stand til å 
forholde seg til omverdenen på en positiv og nysgjerrig måte. 

HVORDAN VISE 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.» Rammeplan for barnehagen, 2017

Omsorg i barnehagen handler om den voksnes væremåte ovenfor barn. Det handler om 
å møte barnets følelser med følelser, og å være bevisst på seg selv i samhandling med 
barna. Vi voksne som jobber med barn må ha egeninnsikt og evner til å være nærværende, 
engasjert og lydhøre. Alle hverdagssituasjoner i barnehagen skal være preget av omsorg og 
respekt. 

LEKEN
«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 ute og inne. Barnehagen skal bidra til at alle barn 
kan oppleve glede, humor, spenning og engasjement gjennom lek – alene og sammen med 
andre.» (Rammeplan for barnehagen, 2017) 

Leken har en egenverdi og er en stor og betydningsfull del av hverdagen i Tanum FUS 
barnehage. Gjennom leken utvikler barnet en sammensatt kompetanse og stimulerer alle 
sider ved barnets utvikling. Dette gjelder både språklig, sosialt, emosjonelt, kognitivt, 
moralsk og motorisk. Leken påvirker utviklingen av kreativitet og evnen til å løse problemer, 
den gir opplevelse av frihet og utfoldelsesmulighet og en følelse av indre styring og 
selvopplevelse.  

5. BARNEHAGENS FORMÅL OG INNHOLD
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SAMMEN GIR VI  

BARNDOMMEN VERDI:  

VENNSKAP, LEK OG GLEDE  

OG HVERDAGSMAGI
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LÆRINGSPROSESSER
«Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg 
selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De 
skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal møte barna 
med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og 
glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap» (lov 
om barnehager § 1) 

Barna i Tanum FUS barnehage skal oppleve et stimulerende miljø som oppmuntrer til å 
utforske, leke, lære og mestre. Barna har masse kunnskaper og et iboende vitebegjær. 
De voksne skal gi barna mulighet til å tenke selv og frihet til å finne sine egne løsninger. 
Barnehagen skal i tillegg tilby pedagogisk planlagt, reflektert og helhetlig begrunnede 
læringssituasjoner. Dette med utgangspunkt i barnas interesser og spørsmål. 

PROGRESJOEN FOR ALLE
«Progresjon i barnehagen innebærer at alle barna skal utvikle seg, lære og oppleve 
fremgang. Alle barna skal kunne oppleve progresjon i barnehagens innhold, og barnehagen 
skal legge til rette for at barn i alle aldersgrupper får varierte leke-, aktivitets- og 
læringsmuligheter. Personalet skal utvikle og bygge videre på barnas interesser og gi barna 
varierte erfaringer og opplevelser. Barnehagen skal legge til rette for progresjon gjennom 
valg av pedagogisk innhold, arbeidsmåter, leker, materialer og utforming av fysisk miljø. 
Barn skal få utfordringer tilpasset sine erfaringer, interesser, kunnskaper og ferdigheter.» 
(Rammeplan for barnehager, 2017: 28)

Personalet skal oppdage og følge opp og videreutvikle det barna allerede er opptatt av. Vi 
skal bidra til at barna skal få mestringsfølelse og samtidig ha noe å strekke seg etter. Vi skal 
planlegge og tilrettelegge for progresjon i barnehagen individuelt for hvert enkelt barn. Vi 
skal være bevisst bruk av materialer som hjelpemidler som skal være tilgjengelige for barnas 
utvikling.

FELLESSKAP OG VENNSKAP
Alle skal oppleve å være betydningsfulle for fellesskapet og oppleve å være i et positivt 
samspill der utvikling av vennskap og sosialt fellesskap står sentralt. Barnehagen skal 
fremme demokrati, mangfold, gjensidig respekt, likestilling, bærekraftig utvikling, 
livsmestring og helse, der ulike meninger og perspektiver får komme til uttrykk. Alle skal ha 
like muligheter til å bli sett og hørt og opplevelsen av å delta i fellesskap i alle aktiviteter i 
barnehagen. Barn vil oppleve motgang og skal få støtte i å mestre utfordringer, slik at de vil 
være bedre rustet til å håndtere motgang senere i livet.
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FRISK NOK ELLER SYK? 
Er barnet mitt friskt nok til å gå i barnehagen i dag? «Det er særlig de første månedene i 
barnehagen at barn ofte blir syke. For å avgjøre om barnet skal gå i barnehagen eller være 
hjemme bør du alltid ta utgangspunkt i barnets behov. Et sykt og slapt barn trenger et 
fang å sitte på, ro og omsorg. I barnehagen er det ofte masete og mange barn som ønsker 
personalets oppmerksomhet. Barn kan være i barnehagen når de orker å delta i de vanlige 
aktivitetene og kan være ute. Faren for å smitte andre spiller ofte mindre rolle, men man 
må også ha dette i tankene. Som mor eller far er du ekspert på ditt barn og kan gjøre den 
rette bedømmelsen på hjemmeplan. Personalet som ser barnet i barnehagen har til oppgave 
å bedømme om barnet klarer å være med i gruppefellesskapet eller ikke. Rådfør deg med 
personalet når du føler deg usikker. Etter lengre tids sykdom kan det være riktig å la barnet 
være i barnehagen litt kortere tid de første dagene. Hvis du er i tvil om barnets diagnose og 
behandling kan du ta kontakt med lege eller helsesøster for å få råd og hjelp til å bedømme 
dette. «Folkehelsekontoret Bærum kommune» 
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Barns medvirkning handler om barnas mulighet til å påvirke sin egen hverdag gjennom 
deltakelse. Medvirkning krever at voksne ser og lytter til barna og fanger opp deres behov 
og ønsker. Personalet ser på barna som kompetente individer med rett til å påvirke sine 
omgivelser. For at barna skal få komme med innspill og ideer, må den voksne være lyttende 
og tilstede. Barnet skal føle seg kompetent, sett, hørt og inkludert i fellesskapet. En 
forutsetning for barns medvirkning er også en åpen dialog mellom personalet og hjemmet. 
Barns medvirkning er en viktig del av danningsprosessen. Gjennom medvirkning i egen 
hverdag vil barnet få med seg viktig kompetanse som de får nytte av senere i livet og som 
gjør de rustet til samarbeide med andre og ivareta sine egne behov, som er viktig for å 
kunne ta vare på seg selv og samtidig være en del av et fellesskap.

I Tanum FUS barnehage samarbeider med Bedriftshelsetjenesten Synergi helse. Sammen 
med Synergi har vi vært med på et prosjekt som heter «La mæ få klare sjøl « Dette er 
et prosjekt som fokuserer på en helsefremmende arbeidsplass med fokus på det fysiske 
arbeidsmiljøet og ergonomi.

Målet med dette prosjektet er å ha fokus på ergonomi og hensiktsmessige arbeidsstillinger 
for de ansatte i barnehagen. Prosjektet har hatt som målsetning å sette videre fokus på 
temaet samt øke kompetansen innen ergonomi i relasjon til barns mestring og medvirkning. 
Vi har spesielt jobbet med situasjonene rundt legging i vogn og påkledning, målet er å 
la barnet prøve selv og klare mest mulig. Dette avlaster de voksne og gir barna glede og 
mestringsfølelse.

6.     BARNS MEDVIRNING I TANUM FUS 
BARNEHAGE
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DEMOKRATI I TANUM FUS BARNEHAGE
I barnehagen skal personalet sørge for at barnas interesser, synspunkter og initiativ 
blir ivaretatt i barnehagens daglige arbeid og ved valg og gjennomføring av temaer og 
prosjekter. Vi skal også hjelpe barna til å søke opplevelser, reflektere rundt forskjellige 
spørsmål og lære dem å uttrykke seg på forskjellige måter. I Tanum FUS barnehage bidrar 
vi til å forme tryggere barn med tanker og meninger som blir hørt – vi kan kalle det et slags 
forstadium til å bli en demokratisk medborger. 

MANGFOLD OG GJENSIDIG RESPEKT
I Tanum FUS barnehage jobber vi for å fremme mangfold og gjensidig respekt, og vi ønsker 
at barna skal vite noe om at det finnes forskjellige måter å tenke, handle og leve på. Likevel 
vil vi også synliggjøre verdien av fellesskap og legge til rette for felles erfaringer; en følelse 
av å høre til og være del av noe større enn seg selv. Vi jobber for at barna skal føle seg 
verdsatt for den de er og at de kan lære av hverandre. Vi ser mangfold som en ressurs, og 
ikke en barriere. 

LIKESTILLING OG LIKEVERD
I vår barnehage fremmer vi likeverd og likestilling. Likestilling betyr at vi alle skal ha de 
samme mulighetene, og at alle er like mye verdt uavhengig av kjønn, funksjonsevne, 
seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, etnisitet, kultur, sosial status, språk, 
religion og livssyn. 

Vi aksepterer ingen form for diskriminering, og vi formidler nestekjærlig og å kunne sette 
andres behov foran egne. Vi ønsker at barna i barnehagen vår skal få møte samfunnet med 
like muligheter, og også videreføre disse verdiene i livet videre.

BÆREKRAFTIG UTVIKLING
Med begrepet bærekraftig utvikling menes at vi som lever nå, lever på en slik måte at vi får 
dekket våre grunnleggende behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners mulighet til å få 
dekket sine grunnleggende behov.

Bærekraftig utvikling omfatter natur, økonomi og sosiale forhold og er en forutsetning for å 
ta vare på livet på jorda slik vi kjenner det. 

7. BARNEHAGENS VERDIGRUNNLAG
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Rammeplanen sier at barnehagen har en særdeles viktig oppgave i å fremme verdier, 
holdninger og praksis for bærekraftige samfunn, slik at barna blir i stand til å forstå at 
dagens handlinger har konsekvenser for fremtiden. Barna skal lære å ta vare på seg selv, 
hverandre og naturen, og barnehagen skal legge til rette for aktiviteter som gir barna 
erfaringer med å gi omsorg og vise hensyn. 

Gode naturopplevelser og opplevelser som gir kjennskap til naturens mangfold i tidlig 
barndom, gir barna tilhørighet til naturen rundt dem, og er ansett som betydningsfullt for 
barns holdninger til natur senere i livet. 

Gjennom bevisst arbeid innenfor temaet bærekraftig utvikling, legger barnehagen et viktig 
grunnlag for barns evne til å tenke kritisk, handle etisk og vise solidaritet. 

LIVSMESTRING OG HELSE
Vi har stort fokus på barns fysiske og psykiske helse i vår barnehage. Vi skal bidra til at 
barna føler livsglede, mestring og følelse av egenverd. Opplever et barn hos oss mobbing 
eller krenkelser, skal vi håndtere, stoppe og følge opp dette. 
 
Det er viktig at barna føler seg trygge nok til å kunne utforske ulike sider ved felleskapet og 
vennskap. Vi skal hjelpe barna i å håndtere og mestre motgang og utfordringer, og bli kjent 
med følelser både hos en selv og hos andre.
 
Vi skal tilrettelegge for at barna skal få oppleve fysisk aktivitet og motorisk utvikling, 
samtidig som de skal oppleve ro og hvile i løpet av barnehagehverdagen. Det er viktig at 
barna hos oss får bevegelsesglede, men også matglede og sunne helsevaner.
 
Vi som barnehageansatte har en viktig rolle når det kommer til å oppdage og observer 
barnas omsorgs og livssituasjon. Vi skal ha et bevisst forhold til at barn kan være utsatt for 
omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep, og vi skal ha kunnskap om hvordan dette kan 
forebygges og oppdages. Vi som barnehageansatte skal kjenne til opplysningsplikten til 
barnevernet, jf. Barnehagelover §22. “
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KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST 
Rammeplan for barnehagen sier: 
“Gjennom arbeid med kommunikasjon, språk og tekst skal barnehagen bidra til at barna: 

  uttrykker 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 
  videreutvikler sin begrepsforståelse og bruker et variert ordforråd 
  leker, improviserer og eksperimenterer med rim, rytme, lyder og ord 
  møter et mangfold av eventyr, fortellinger, sagn og uttrykksformer 
  opplever spenning og glede ved høytlesning, fortelling, sang og samtale 
  utforsker og gjør seg erfaringer med ulike skriftspråkuttrykk, som lekeskrift, tegning og 
  bokstaver, gjennom lese- og skriveaktiviteter. 

1 og 2 åringer skal få:
  varierte bøker er tilgjengelig for barna 
   høytlesning, eventyr, sang, begreper, rim, regler og historier som en del av barnas 
hverdag

   besøke biblioteket, teater- og konsertbesøk 
   få veiledning til å utrykke seg og hjelp til samhandling med andre barn gjennom ord, 
kroppsspråk og ansiktsuttrykk 

   gode samtaler og relasjoner mellom voksne og barn 
   voksne som beriker barnas språk 
   språklige rollemodeller i konfliktløsninger. 
   lyttende og forståelsesfulle voksne som undrer seg sammen med barna 
   bevissthet om stemmebruk, voksne som tar seg tid og bruker rolig, lav stemme som 
fremmer god atmosfære og ro hos barnet 

   språkutviklende samtaler
   språkutviklende fortellinger 
   bruk av språk i barnas aktiviteter og opplevelser
   språktilegnelse gjennom lek
   bøker og språklig bearbeiding av innholdet
   arbeid med ord og begrepsforståelse
   språklig bevissthet og skriftspråkstimulering

8. SLIK JOBBER VI MED DE 7 FAGOMRÅDENE 
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3 og 4 åringer skal få:
   et rikt utvalg av spill og litteratur
   etablerere interesse og gode litteraturvaner 
   høytlesning, eventyr, deltakelse i sang, rim, regler og historier som en del av hverdagen 
   dramatisering av eventyr, dikte og improvisere teaterlek. 
   besøke biblioteket 
   deltakelse i samling, barna får fortelle fra opplevelser fra egen hverdag og øve på å 
presentere seg selv 

   få hjelp til å bruke språket i lek og relasjon med andre barn. 
   øve på å bruke språket i lek og konfliktløsning
   bygge gode relasjoner mellom barn og voksne gjennom samtaler med barna og deres 
opplevelser  

   gode samtaler mellom voksne og barn.
   voksne som bevisste språksettere
   lyttende og forståelsesfulle voksne som undrer seg sammen med barna
   lære å argumentere for sine meninger og synspunkt
   begrunne sine handlinger 

5 og 6 åringer skal få:
   rikt utvalg av spill og litteratur og mulighet til å påvirke og velge
   høytlesning, eventyr, deltakelse i sang, rim, regler og historier
   besøke biblioteket
   delta i samling med utgangspunkt i egne tanker og interesser
   presentere seg selv og tørre å prate i middels stor gruppe
   bruke språket i lek og relasjon med andre barn
   formidle og dikte historier til hverandre
   løse enkle konflikter gjennom forklaring og argumentasjon
   tørre å ta selvstendige valg
   bygge relasjoner mellom barn og voksne gjennom gode samtaler
   Brevvenner i annen barnehage
   synlig dokumentasjon fra prosjekter som gir mulighet til reaksjon og dialog
   nyttige begrep og verktøy de kan bruke i skolehverdagen
   forske og utvikle lyst til å lære
   argumentere for sine meninger
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KROPP, BEVEGELSE, MAT OG HELSE 
Rammeplan for barnehagen sier:
“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 

   blir kjent med egne behov, får kjennskap til menneskekroppen og utvikler gode vaner for 
hygiene og et variert kosthold 

   videreutvikler motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, koordinasjon og fysiske 
egenskaper 

   opplever å vurdere og mestre risikofylt lek gjennom kroppslige utfordringer 
   blir trygge på egen kropp, får en positiv oppfatning av seg selv og blir kjent med egne 
følelser 

   setter grenser for egen kropp og respekterer andres grenser 
   får innsikt i matens opprinnelse, produksjon av matvarer og veien fra mat til måltid. 

1 og 2 åringer skal få
   utvikle grovmotoriske ferdigheter ved bruk av barnehagens fysiske rom ute og inne 
   korte turer i skogen ved barnehagen
   kjennskap til ulike vær forhold ute i barnehagen 
   motivasjon til å utfordre seg selv til klatring og balansering 
   utvikle motoriske ferdigheter ved bruk av ulike typer materialer
   trene på å spise selv, oppleve måltidet som en hyggelig og sosial opplevelse
   navn sette kroppsdelene 
   gode rutiner og bevissthet rundt matvaner og sunt kosthold 
   introduksjon av ulike matretter og nye smaker 
   sansestimulering gjennom lukter, smaker og ulike materialer, naturmaterialer, kaldt, 
varmt, konsistens mm

   lov til å prøve å kle på seg selv
   lære om renslighet, håndvask 
   erfare å produsere egen mat
   kunnskap om hvor maten vi spiser kommer ifra
   lage omriss av seg selv, navn sette kroppsdeler
   bli kjent med egen kropp

3 og 4 åringer skal få:
   tur i skog og ulendt terreng, korte og lengre turer 
   utvikle kroppsbeherskelse og styrke, begynnende bevissthet rundt egen kropp 
   balansere, stå på ett bein, og hinke i lek ute og inne 
   utvikle god kroppsbeherskelse 
   bli glad i å være ute i alle typer vær 
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   motivasjon til å utfordre seg 
   utvikle motoriske ferdigheter ved bruk av ulike typer materialer
   formingsaktiviteter som krever litt presisjon
   spise selv, gjøre måltidet til en hyggelig og sosial opplevelse 
   kjenne og lære å si ifra når de er sultne og når de er mette 
   være med på matlaging 
   lære om kroppen og sammenheng mellom mat og helse 
   øve på å kle på seg det meste selv 
   gode rutiner på håndvask og renslighet 

5 og 6 åringer skal få:
   gå lengre turer og få større fysiske utfordringer
   god kroppsbeherskelse og styrke, bevissthet rundt egen kropp og lære mer detaljert 
navn på kroppsdeler

   et naturlig forhold til kropp
   balansere, stå på ett bein, og hinke i lek ute og inne
   glede av å være ute alle typer vær
   utfordre seg selv til å klatre og balansere
   øve på blyantgrep, perle, klippe og tegne med kontrollert presisjon
   kneppe knapper og øve seg på glidelås og buksestrikk
   mestringsfølelse og sosiale opplevelser ved måltidet
   delta aktivt i matlaging samt gode rutiner på håndvask og renslighet 

KUNST, KULTUR OG KREATIVITET 
Rammeplan for barnehagen sier: 
“Gjennom arbeid med kunst, kultur og kreativitet skal barnehagen bidra til at barna 

   har tilgang til ting, rom og materialer som støtter opp om deres lekende og estetiske 
uttrykksformer 

   tar i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede 
   bearbeider inntrykk og følelser i møte med kunst, kultur og estetikk gjennom skapende 
virksomhet ute og inne 

   møter et mangfold av kunstneriske og kulturelle uttrykksformer og utforsker og deltar i 
kunst- og kulturopplevelser sammen med andre 

   bruker ulike teknikker, materialer, verktøy og teknologi til å uttrykke seg estetisk 
   opplever glede og stolthet over egen kulturell tilhørighet. 
   Får oppleve barneteater og konserter
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SAMMEN GIR VI  

BARNDOMMEN VERDI:  

VENNSKAP, LEK OG GLEDE  

OG HVERDAGSMAGI
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1 og 2 åringer skal få:
   varierte formingsaktiviteter og ta i bruk forskjellige materialer 
   ta i bruk sansene ved hjelp av konkreter 
   benytte materialer som finnes i naturen 
   dramatisere kjente barnesanger ved bruk av bevegelse, stemmebruk og konkreter 
   en hverdag med musikk, sang og dans, rim og regler 
   lek med rytme instrumenter 
   utforske sammen med tilstedeværende voksne 
   kulturelle opplevelser

3 og 4 åringer skal få:
   tilgang til ulike materialer og mulighet for å produsere og skape på frihånd 
   inspirasjon til fantasi og skaperglede 
   innbydende rom som inspirerer til kreativitet 
   tilgang på utkledningstøy og rom for rollelek, sang og dans. 
   lære hvordan man bruker ulike rytme instrumenter 
   teater og konsert opplevelser

5 og 6 åringer skal få:
   glede ved å bruke ulike materialer og verktøy 
   interesse for estetikk og kunne uttrykke seg ved hjelp av ulike materialer
   oppgaver med bruk for verktøy og naturmaterialer 
   repertoar av kjente sanger, rim og regler
   kunne ta i bruk ulike rytme instrumenter 
   konsert og teater opplevelser

NATUR, MILJØ OG TEKNOLOGI 
Rammeplan for barnehagen sier: 
“Gjennom arbeid med natur, miljø og teknologi skal barnehagen bidra til at barna: 

   opplever og utforsker naturen og naturens mangfold 
   får gode opplevelser med friluftsliv året rundt 
   opplever, utforsker og eksperimenterer med naturfenomener og fysiske lover 
   får kjennskap til naturen og bærekraftig utvikling, lærer av naturen og utvikler respekt og 
begynnende forståelse for hvordan de kan ta vare på naturen

   får kunnskap om dyr og dyreliv 
   lager konstruksjoner av ulike materialer og utforsker muligheter som ligger i redskaper 
og teknologi 

   får kjennskap til menneskets livssyklus. 
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1 og 2 åringer skal få:
   utforske konkreter vi finner i barnehagen og undrer oss sammen med barna 
   stoppe opp i naturen, skape nysgjerrighet 
   utvikle respekt for natur og dyreliv ved å synliggjøre dets verdi 
   utvikle begynnende forståelse for dyr og menneskers livssyklus 
   utvikle begynnende forståelse for å ivareta naturen 
   bruke hjelpemidler f.eks. forstørrelsesglass/bøker/ mm til å forsterke naturfenomener 
   innblikk i bruk av digitale verktøy som læringsverktøy 
   utforske dyreliv og natur i nærområdet
   fordype seg i elementer – vann, jord, planter mm.

3 og 4 åringer skal få:
   utvikle kunnskap om innsekter, dyr og natur gjennom turer, bøker mm. 
   lære å ta vare på naturen og miljøet ved å være med å plukke søppel
   så frø og følge med på utviklingen fra frø til plante. 
   dra på gårdsbesøk 
   lære om naturfenomener ved blant annet farge og fryse vann, lage skulpturer og smelting 

5 og 6 åringer skal få:
   lengre turer i all slags vær 
   bruke bøker og digitale verktøy til å finne svar på spørsmål 
   brannsikkerhet med Bjørnis 
   følge naturen gjennom årstider og diskutere fenomener, dyr og planter 
   innført begrepet klimaklok med bevisstgjøring om resirkulering og forurensing 
   erfaring med IKT gjennom bruk av nettbrett

ANTALL, ROM OG FORM 
Rammeplan for barnehagen sier: 
“Gjennom arbeid med antall, rom og form skal barnehagen bidra til at barna: 

   oppdager og undrer seg over matematiske sammenhenger 
   utvikler forståelse for grunnleggende matematiske begreper 
   leker og eksperimenterer med tall, mengde og telling og får erfaring med ulike måter å 
uttrykke dette på 

   erfarer størrelser i sine omgivelser og sammenligner disse 
   bruker kroppen og sansene for å utvikle romforståelse 
   undersøker og gjenkjenner egenskaper ved former og sorterer dem på forskjellige måter 
   undersøker og får erfaring med løsning av matematiske problemer og opplever 
matematikkglede. 



1 og 2 åringer skal få:
   lytte til sanger og regler for å få en begynnende forståelse for rytme
   tilgang til puslespill, puttekasse, tellemateriell og bøker 
   begynnende forståelse for tall, farger, former, plasserings begrep og sortering
   oppleve glede over å utforske og leke med tall og former 
   bruke og utforske både naturmaterialer

3 og 4 åringer skal få:
   høre matematiske begreper i daglige situasjoner 
   lek med telling og regler 
   fargelegge mandalas, symmetriske og asymmetriske mønster
   speiling av bilder 
   spill, kortspill og telle-materiell 

5 og 6 åringer skal få:
   erfare, utforske og leke med form og mønster
   forstå og tilegne seg gode anvendbare matematiske begreper 
   kunne sortere og sammenligne ut i fra ulike typer størrelser, former og mengder
   fargelegge vanskeligere mandalas, skape egne mønstre, symmetriske og asymmetriske
   speiling av mønster og bilder
   matlaging med bevisstgjøring av måling og mengde 
   jobbe med «Begrep-utviklingsmodellen» 
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ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI 
Rammeplan for barnehagen sier: 
“Gjennom arbeid med etikk, religion filosofi og skal barnehagen bidra til at barna: 

   får kjennskap til grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon og blir 
kjent med religioner og livssyn som er representert i barnehagen 

   utforsker og undrer seg over eksistensielle, etiske og filosofiske spørsmål 
   får kjennskap til, forstår og reflekterer over grunnleggende normer og verdier 
   får en forståelse for at det finnes mange ulike måter å forstå ting på og leve sammen på 
   utvikler interesse og respekt for hverandre og forstår verdien av likheter og ulikheter i et 
fellesskap. 

1 og 2 åringer skal få:
   begynnende kjennskap for egne og andres grenser 
   hjelp av voksne til å sette ord på handlinger og følelser 
   oppleve anerkjennelse av de voksne 
   voksne som lytter og filosoferer og undrer seg sammen med barna 
   begynnende forståelse for at familier lever forskjellig 
   markere jul og påske
   undrende og åpne spørsmål og gode samtaler
   Markere helligdager og tradisjoner innenfor ulike religioner

3 og 4 åringer skal få:
   kunnskap om ulike tradisjoner og verdien av likheter og ulikheter 
   utvikle respekt for ulikheter 
   utvikle respekt for dyr og planter 
   plass for undring og vitebegjær 
   reflektere over normer og regler i barnehagen og samfunnet 
   høre budskapet ved høytidene og markere jul og påske mm. 

5 og 6 åringer skal få:
   kunnskap om ulike tradisjoner og modenhet til å se verdier i likheter og ulikheter 
   toleranse for ulike bakgrunner og levesett 
   vitebegjær som har gitt dem økt kunnskap om samfunnet
   forstå hvorfor vi trenger regler og normer i samfunnet
   kjenne til etiske retningslinjer i barnehagen
   høre budskapet ved høytidene og vite hvorfor vi markerer jul og påske 
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NÆRMILJØ OG SAMFUNN 
Rammeplan for barnehagen sier: 
“Gjennom arbeid med nærmiljø og samfunn skal barnehagen bidra til at barna: 

   oppmuntres til å medvirke i egen hverdag og utvikler tillit til deltakelse i samfunnet 
   erfarer at alle får utfordringer og like muligheter til deltakelse 
   utforsker ulike landskap, blir kjent med institusjoner og steder i nærmiljøet og lærer å 
orientere seg og ferdes trygt 

   blir kjent med lokalhistorie og lokale tradisjoner 
   blir kjent med ulike tradisjoner, levesett og familieformer
   blir kjent med at samene er Norges urfolk, og får kjennskap til samisk kultur 
   få kjennskap til nasjonale minoriteter. 

1 og 2 åringer skal få:
   medvirke i egen hverdag og velge steder de har lyst å besøke 
   hjemmebesøk for 2 åringene 
   bli kjent og oppleve tilhørighet til barnehagen og nærområdet 
   like muligheter for gutter og jenter 
   gi utrykk for egne meninger 
   introduksjon av det norske flagget og nasjonalsangen, eventuelt flagg fra andre nasjoner 
som er representert i barnegruppa.

   lage et kart over nærmiljø og legge til bilder over kjente steder/turer man har gått

3 og 4 åringer skal få:
   lengre turer i nærområdet 
   lære om trafikksikkerhet 
   besøke Tanum kirke 
   få høre lokalhistorie 
   se på kart over nærområdet 
   bli hørt og få mulighet til å uttrykke seg om sin 
egen hverdag 

   materialer som inspirerer til lek uavhengig av 
kjønn 

   barna blir kjent med det norske flagget og 
kunnskaper om Nasjonaldagen, eventuelt 
flagg fra andre nasjoner som er representert i 
barnegruppa.

   Markering av høytider og tradisjoner til landene 
som er representert i barnehagen

   høre om samene

SAMMEN GIR VI  

BARNDOMMEN VERDI:  

VENNSKAP, LEK OG GLEDE  

OG HVERDAGSMAGI
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5 og 6 åringer skal få:
  jobbe mot å bli trygge i trafikken og bli kjent med lokalmiljøet 
  besøke Tanum kirke 
  lengre turer, leirskole, skiskole, tur til Kalvøya og Kolsåstoppen  
  delta i fellesskap i ulike aktiviteter 
  oppleve at deres ideer og meninger synes i barnehagen 
  tilegne seg mer kunnskap om byer og land 
  kjenne til samene som Norges urbefolkning 

KULTURARENA, TRADISSJONER OG MERKEDAGER 
  Bursdagsfeiring for barn og voksne.                                                                                                                                          
  Markering av FN dagen 24 oktober 
  Gudstjeneste i Tanum kirke                                                                                                                                            
  Lucia 
  Nissefest 
  Skiskole for Spenningsgruppa på Sollihøgda 
  Karneval/fastelavn
  FUS dagen
  Pride 
  Dugnad 
  17.mai feiring i barnehagen på formiddagen 
  Sommerfest 
  Markering av høytider representert fra ulike nasjonaliteter i barnehagen. 
  Leirskole/overnattingstur for Spenningsgruppa  
  Gårdsbesøk
  De minste besøker Emmas sansehus  
  Tur til Kolsåstoppen med Spenningsgruppa 
  Spenningsgruppa besøker brannstasjonen på Bekkestua 
  Kino og teaterbesøk i Sandvika
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9.     PLANLEGGING, HANDLING, 
OBSERVASJON OG REFLEKSJON

PLANLEGGING
Vi har utviklet gode verktøy hvor planlegging er en del av evalueringsarbeidet. Når vi 
evaluerer ser vi hva vi har fått til, hva som fungerte bra og hva vi må gjøre annerledes. 
Barnas reaksjoner og innspill er en viktig del å ha med til videre planlegging.

Hver avdeling utarbeider Periodeplaner basert på egne refleksjoner og evalueringer, våre 
satsingsområder, samt våre styringsdokumenter og siste forskning.
Periodeplanen går over 3 måneder med mulighet til fordypning i et tema. 
Planlegging gjør at vi kan bygge kapasitet, finne de beste ressursene og sikre god kvalitet i 
det daglige samspillet i barnehagen.

HANDLING 
Planlegging gir personalet grunnlag for å tenke og handle langsiktig og systematisk i det 
pedagogiske arbeidet. Vi legger ut bilder på Mykid slik at foreldre kan se noe av det vi gjør. 
Bilder av barna og ting de har laget og vært med på settes inn i barnas permer fra de starter 
i barnehagen til de slutter. For å sikre at våre planer blir gjort om til handling evaluerer vi 
midtveis og etter hver periode. I tillegg gjennomføres felles evaluering 2 ganger i året.

OBSERVASJON
Observasjon og vurdering av det vi gjør i barnehagen er en forutsetning for god planlegging 
og utvikling av barnehagens innhold. 

Vi benytter CLASS som observasjonsmetode for å sikre kvalitetsvurdering og bedre 
læringsmiljøet i barnehagen.

REFLEKSJON 
Refleksjon og vurdering blir viktig for å sikre barnas trivsel og læring. Gjennom 
observasjoner og fortløpende vurderinger sørger vi for at vi når de målene vi har satt. Vi 
dokumenterer arbeidet vårt gjennom systematisk evaluering og refleksjon over arbeidet 
vårt. Barnehagen vurderer jevnlig det pedagogiske arbeidet som bygger på refleksjoner fra 
hele personalgruppen.
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Vi bruker avdelingsmøter og planleggingsdager til å reflektere og måle prosesser og resultat. 
Gjennom refleksjon og evaluering sørger vi for videre utvikling og nytenkning i barnehagen, 
med tanke på barnas trivsel og utviklingsmiljø. Barnets erfaringer og synspunkter inngår i 
refleksjonsgrunnlaget. 
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Barnehagen samarbeider med flere instanser som barnehagekontoret i Bærum, 
veiledningssenteret, helsestasjonen, barnevernstjenesten, Tanum skole, PPT, logoped, 
Haug skole- og ressurssenter og BUP.  Disse instansene bistår med faglig kompetanse slik 
at vi kan igangsette arbeid med tidlig innsats for barn. Personalet har generell taushetsplikt 
og spesiell opplysningsplikt i forhold til Barnevernstjenesten. Tidlig innsatsteam er et 
ambulerende team i Bærum, som består av barnehagen, PP-tjenesten, barnevern og 
helsetjenester, hvor foreldre kan få drøftet sin sak tverrfaglig.

SAMARBEID MELLOM HJEM OG BARNEHAGE
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. Videre skal barnehagen legge til rette for foreldresamarbeid ved å 
ivareta foreldrene sin rett til medvirkning, og danne grunnlag for en god dialog. Det er en 
stor forandring i barns liv å starte i barnehagen. Derfor ønsker vi et best mulig samarbeid 
med foreldrene fra begynnelsen av, slik at barnet kan få en best mulig start. Barnehagen 
tilbyr tilvenningssamtaler ved oppstart i barnehagen og deretter to foreldresamtaler per 
barnehageår. Personalet vil arbeide for gjensidig tillitt mellom hjem og barnehage som er 
preget av åpenhet og gjensidig respekt, slik at foresatte kan stole på at barna deres blir godt 
ivaretatt.

Vi har gode rutiner for oppstart i barnehagen. Tilvenningsperioden for nye barn går over 
flere dager, tre dager på stor avdeling og fem dager på småbarnsavdeling. 

OVERGANG BARNEHAGE-SKOLE 
Gjennom lek og eksperiment presenterer vi noen av de grunnleggende begrepene som 
utgjør basis for å lære andre begreper. De grunnleggende begrepene er sentrale redskap for 
å lære nye ting som de vil møte på skolen. De hjelper oss til å kategorisere og forså. Vi gir 
barna en forsmak på noen av de ulike begrepene som form, antall, nyanser, mengde, vekt, 
retning og speiling.

Barna skal oppleve mestringsfølelse og gleden ved å lære, derfor legger vi stor vekt på lek 
og bruk av konkreter.

10.  SAMARBEID OG OVERGANG
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STYRKING AV SOSIALKOMPETANSE VED OVERGANGEN MELLOM 
BARNEHAGE OG SKOLE
Vi jobber bevisst med grunnleggende styrking av barns sosiale kompetanse, gjennom lek og 
deltakelse i barnehagehverdagen. Det er viktig at barn har med seg sosiale ferdigheter når 
de går ut av barnehagen, som kan styrke dem i samvær med andre og i det nye fellesskapet 
på skolen. De voksne i Tanum FUS Barnehage er autoritative voksne, som setter tydelige 
grenser men som også anerkjenner barnet og viser varme og omsorg overfor barnet. 

Ved å jobbe med å sette ord på følelser, med å anerkjenne hverandres følelser, tanker og 
grenser, med å danne vennskap og med å vise hverandre gjensidig respekt, ønsker vi å gi 
barna et godt fundament til de møter den nye hverdagen på skolen. Sosialt kompetente barn 
lykkes med å etablere positive sosiale relasjoner både til barn og voksne. De tør å hevde 
sine egne meninger, men anerkjenner også andres meninger, regler og grenser, dette er den 
beste grobunn for læring.

Vi går ofte turer forbi Tanum skole, her får barna leke og bli kjent på uteområdet. På våren 
får førskolegruppa besøk fra Tanum skole, på dette møtet blir barna fortalt hva som venter 
dem på skolen, og de får og mulighet til å fortelle litt om seg selv slik at skolen blir litt kjent 
med barna. Pedagogisk leder på avdeling har foreldresamtaler på slutten av barnehageåret, 
dette for å kunne videreformidle informasjon som foreldre ønsker at skolen skal kjenne til 
før skolestart. Skolen inviterer barna til en Mini-skoledag hvor barn og foreldre får hilse på 
rektor og lærere.
 
Foreldre inviteres til det første foreldremøtet på skolen i juni. 

FORELDRERÅDET
Foreldrerådet består av foreldre til alle barna i barnehagen og skal fremme samarbeidet 
mellom hjemmet og barnehagen. Foreldrerådet skal bli forelagt saker av viktighet for 
foreldrenes forhold til barnehagen. 

SAMARBEIDSUTVALGET
SU er et rådgivende og kontaktskapende organ for barnehagen. SU fastsetter årsplanen 
for den pedagogiske virksomheten og skal bli forelagt saker som er viktig for barnehagens 
innhold, virksomhet og forhold til foreldrene. 
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Planleggingsdager: 13.08.21, 29.10.21, 19.11.21, 03.01.22 og 29.04.22 

Barnehagen holder stengt: 24.12, 25.12, 31.12, 03.01, 29.04, 14.04, 15.04, 
18.04, 17.05, 26.05, 06.06

Barnehagen har sommerstengt uke 28, 29 og 30.

Oppstart for nye barn er fra uke 32.

11.   VIKTIGE DATOER:
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NOTATER:
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NOTATER:
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KONTAKTINFORMASJON

Tanum FUS barnehage AS 
Adresse: Staverbråtan 5 

1341 Slependen
 

Tlf. 67 54 34 80 

Staver: 488 40 166
Ringi: 488 40 165

Andedammen: 488 40 163
Ekehaugen: 488 40 164

Mobil: 93 24 07 37 
 

E-post: dl.tanum@fus.no 
 

Hjemmeside: https://fus.no/tanum-fus-barnehage

TanumBarnehagenavn


