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BARNET 
FØRST!
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Vi som jobber i Fjordadalen FUS barnehagen er en gjeng med godt humør og har stor glede 
av å jobbe sammen. Vi har mye humor, latter og godt samhold. Vi samarbeider godt mellom 
avdelingene og har som mål at i Fjordadalen FUS barnehage er det godt å være!

Vi samarbeider mye på tvers av avdelingene, som gjør at barna er trygge på hele personalgruppa. 
Vi har høy faglig kompetanse i personalgruppa og jobber målrettet med utviklingsarbeid – og 
dette skaper god kvalitet i vårt daglige arbeid. Vi er FUS’ere og er stolte av det!

Denne årsplanen er et arbeidsredskap for barnehagens personale, slik at vi kan styre 
virksomheten i en bevisst og uttalt retning. Den skal være utgangspunktet for foreldrenes/
foresattes mulighet til å kunne påvirke innholdet i barnehagen. Årsplanen revideres hvert år 
og må sees i sammenheng med andre styringsdokumenter som barnehagen jobber ut i fra.

Årsplanen gir også informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid til barnehagens eier, 
politiere, kommunen, barnehagens samarbeidspartnere og eventuelt andre intereserte. I 
tillegg til årsplanen utarbeider den enkelte avdeling månedsplaner og vurderinger som legges 
ut på MyKid. 

Barnehagens årsplan godkjennes av barnehagens samarbeidsutvalg.

FORORD  
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Fjordadalen FUS barnehage åpnet 11. november 2013. Barnehagen er bygget av Trygge 
barnehager og er med i FUS kjeden.

Barnehagen har en flott plassering ved Breidablikkvannet i Rypefjord. Vi har kort tilgang til vann, 
elv, fjæra, fjellet og bærmarka. Vi har et spennende lekeområde med 2 lavvoer, hinderløype, 
klatrenett, lekeapparater til alle aldre, to lekehytter og to lekebiler, et stort uteområde med 
både ulente og preparerte områder. Den ene lavvoen er blitt utstyrt med bålpanne og diverse 
utstyr for matlaging, spikking, soving, m.m. Et flott område som barn og voksne kan ko se seg 
på. Kjøkkenassistent som lager varm mat hver dag med sunne råvarer. Inne har vi vannbåren 
varme i gulvene og støydempende materialer i gulv, vegger og tak.

Vi er en barnehage som jobber litt mellom å være en avdelingsbarnehage og en gruppebarnehage. 
For at barna i Fjordadalen FUS barnehage skal både være trygge på seg selv og andre, føle 
seg sett og hørt i hverdagen og bli den beste utgaven av seg selv, har vi ett åpent samarbeid 
på tvers av avdelingene. Dette innebærer blant annet muligheten til å gå på besøk til andre 
avdelinger, leke med barn fra andre avdelinger og ha aktiviteter på tvers av avdelingene. 
Dette bidrar til at alle voksne kjenner alle barna, og at alle barna både kjenner hverandre og 
de voksne. Dette skaper mer stabilitet i hverdagen til barna, det gjør at overganger mellom 
avdelingene blir lettere og det bidrar til at alle barna kan føle seg trygge i barnehagen. 

Vi arbeider mye med å ha ett godt samarbeid i barnehagen, noe som vises i væremåten til 
hvert barn. For barna, spesielt de yngste, skaper denne kjennskapen til alle de ansatte på huset 
en stabilitet som styrker hverdagen på tvers av avdelingene. Dette vil gjøre barnas hverdag til 
en bedre opplevelse, og det vil kunne legge grunnlag for både vennskap og trygghet på tvers 
av avdelinger og alder. Når vi har tilvenninger skjermes de minste barna i mindre grupper. 

Vi har romslige lokaler som vi legger opp slik at det skal inspirere barna i deres lek. 

PRESENTASJON AV BARNEHAGE
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I barnehagen jobber vi kontinuerlig med vårt verdigrunnlag. Vi har fokus på hvordan vi vil ha 
det, - hvordan vi skal opptre og samhandle med hverandre, både barn, foreldre/foresatte og 
våre medarbeidere. 

I Fjordadalen FUS barnehage skal du bli møtt med GLØDENDE, SKAPENDE og TILSTEDEVÆRENDE 
personale! Det skal vises at barna kommer først! Dette skal komme til syne i hverdagen både 
i leken, under måltider, påkledning, stell, osv. 

 «Sammen gir vi barndommen verdi;
Lek og glede, hverdagsmagi 

og vennegaranti»
Med denne visjonen ønsker vi i Fjordadalen å gi barna minner om en artig barndom, som de 
vil tenke tilbake på med glede når de blir eldre. Her skal de leke, oppleve og utforske i lag med 
andre barn og voksne. Vi jobber med sosial kompetanse og  alle barna skal få seg minst en 
venn i Fjordadalen FUS barnehage.

Hovedmålene til FUS barnehagene

• FUS barn har et positivt selvbilde – gjennom annerkjennelse fra oss voksne, 
positive tilbakemeldinger, trygghet og rom for sjølfølelse og sjølhevdelse.

• FUS barn er trygge og forskende, trives i lek og har vennekompetanse 
– gjennom voksne som er tilstede og et tilrettelagt lekemiljø.

• FUS barn gleder seg til «resten av livet», de vet at de har 
påvirkningsmulighet og at innspillene deres teller – barna blir 
tatt på alvor, blir sett og barna får mulighet til å medvirke.

• FUS barn har det gøy i barnehagen –  
gjennom lek, glede og humor blant voksne og barn.

Barn og barndom
Hverdagsmagi 
Det begynner stadig flere barn under to år i norske barnehager. Synet på de minste har endret 
seg fra passive ofre for sine omgivelser, til medskapende individer i samhandling med andre. 
Dette har gjort at det er blitt utviklet en egen tenkemåte og pedagogisk syn i arbeidet med de 
minste barna. 

1. BARNEHAGENS VERDIGRUNNLAG
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Hverdagsmagi: 

«Små øyeblikk i hverdagen som er med på å skape minner, 
undring og glede. Gjennom tilstedeværende barn og voksne 
skapes unike muligheter for opplevelse og vennskap»

I Fjordadalen FUS tilrettelegger vi hverdagen for de minste barna, for å dekke deres 
grunnleggende behov, men også gi rom for deres individuelle utvikling gjennom kroppslig 
sansing, sosialt samspill, undring og nysgjerrighet. For de minste er tryggheten en avgjørende 
faktor for at utvikling skal skje. De ansattes oppgaver er å skape denne tryggheten gjennom 
en god tilvenning, stabilitet og god kjennskap til hvert barn. For å være gode og trygge voksne 
for de minste barna, er vi avhengig av god kunnskap rundt barnet og hvordan det er å oppleve 
ting på nytt, eller for første gang. 

De ansatte skal se på alle barna med «det gode blikk» som kunnskapsdepartementet definerer 
som «et velvillig blikk, et blikk som tar for gitt at barnet har både fornuftige intensjoner og 
viljer. Det gode blikk ser ting i beste mening, leter etter muligheter for å forstå barn, relasjoner 
og situasjoner på mange ulike måter.» (2006)

Småbarn kommuniserer utelukkende med enkle lyder, kroppslige signaler og mimikk, og for 
å gjøre seg forstått må de ansatte være oppmerksomme, tilstedeværende og kunne tolke 
barnas signaler. 

Når barna når en alder da de er klar til å bli flyttet på stor avdeling, vil de her møte en hverdag 
som fortsatt er preget av trygghet, men nå i høyere grad også en opplevelse av trygghet ved 
verden, som ligger utenfor barnehagen. Det er her hvor barnet har blitt kjent med barnehagen, 
de voksne og de andre barn, at vi kan starte å dra på lengere turer fra barnehagen og være 
lengere ute i barnehagen. Det er i disse møter med omgivelsene, nært og fjernt, at vi voksne 
på ny må støtte barna og utvise nysgjerrighet og undring. Det er her, vi har gode muligheter 
for å bygge videre på de ting, som barna har lært tidligere. Også her vi har mulighet for å 
skape det, vi i FUS kaller for Hverdagsmagi. 

Hverdagsmagi handler om å ha tålmodighet, være fysisk og psykisk tilstede, og ikke minst ha 
TID til hvert barns behov. Være med å skape barnehagen til en plass de har lyst til å være, der 
barna føler seg trygge og de har dyrkende grunnlag for videre undring og opplevelser. 

Demokrati, mangfold og gjensidig respekt, likestilling og likeverd
Alle barn i barnehagen skal få føle de er en del av et fellesskap. Alle barn skal ha like muligheter 
til å bli sett, hørt og oppmuntret til å delta i lek og tilrettelagte aktiviteter. Det enkelte barnets 
deltakelse må skje utfra alder og barnets egne forutsetninger. Barna skal i hverdagen erfare at 
de har demokratisk deltakelse og derigjennom oppnå forståelse for samfunnet vi er en del av. 

Som voksne skal vi vise gjensidig respekt og lære barna at det er mange ulike måter å tenke, 
handle og leve på. Barnehagen må utnytte mangfold i personalet som en ressurs og by på 
varierte opplevelser og erfaringer.
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Bærekraftig utvikling
Barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen.

Vi ansatte skal fremme verdier, holdninger og praksis for en bærekraftig utvikling. Barna skal 
få høre om hvordan vi kan få dekt våre behov, uten at vi ødelegger for at generasjon etter oss 
skal få dekket sine behov.

Vi ansatte skal reflektere og handle sammen med barna på en slik måte at barna får et grunnlag 
for å tenke kritisk, handle etisk og vise solidaritet. Barna skal få erfaringer med å gi omsorg, 
ta vare på omgivelsene og naturen.

Barna skal få naturopplevelser og bli kjent med naturens mangfold. Vi skal bidra til at barna 
opplever tilhørighet i naturen. 

Barnehagen bruker Mykid i kommunikasjon med foreldre for å blant annet redusere bruk av 
papir og sikre god og oversiktlig kommunikasjon.

Livsmestring og helse
«Barnehagen skal ha en helsefremmede og forebyggende funksjon og bidra til å utjevne 
sosiale forskjeller»
(Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, 2017).

I Fjordadalen FUS barnehage vet vi at det er viktig å se hele barnet, og hjelpe det å bli kjent 
med seg selv og andre. Barnehagen skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og følelsen 
av egenverd. Barnehagen har også som oppgave å forebygge mobbing og krenkelser. 
Ved livsmestring og helse betyr det at vi skal se barnet som en helhet og hjelpe det å ta vare 
på og fremme fysisk og psykisk helse. 

Barna skal få støtte til å mestre motgang, utfordringer og bli kjent med eget og andres 
følelsesregister. De skal få muligheten til ro og hvile, samt fysisk aktivitet som fremmer 
bevegelsesglede og motorisk kompetanse. 

Barnehagen er både et trygt og utfordrende sted der barn blant annet blir kjent med samspill, 
fellesskap og vennskap. 

Barnehagen og barndommen er med på å legge grunnlaget for resten av barnets liv. 

Fjordadalen FUS barnehage er valgt til å være en del av et forebyggende tiltak som heter 
«Livsmestring». Dette tiltaket er en overbygning av «Være sammen» tiltak og ha enda mer 
fokus på barnets stressnivå, relasjoner til omsorgspersoner, osv. Dette prosjektet skal være 
med til å hjelpe barn med psykisk handicap og psykisk helse. Prosjektet skal utvikles i lag med 
Hammerfest kommune og Forsøl skole. Prosjektet varer fra 2019 – 2023.   
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Rammeplanen spesifiserer rollene til eier, daglig leder og pedagogisk leder.

Trygge barnehager er eiere av Fjordadalen FUS barnehage. De har det overordnede ansvaret 
for at barnehagen drives i samsvar med lover og regler. De skal vektlegge de ansattes faglige 
og pedagogiske vurderinger i sin styring.

Hele barnehagen er ansvarlig for barna, sikkerhet og materiell. Vi har også ansvar for å følge 
lojalt opp hva lederteamet i barnehagen har besluttet. Lederteamet består av daglig leder og 
pedagogiske ledere på hver avdeling/gruppe. 

Daglig leder
• Daglig ansvar i barnehagen i forhold til det pedagogiske, personal og det administrative
• Ansvar for at det pedagogiske arbeidet er i tråd med barnehageloven, 

rammeplanen, samt at personalet utvikler en felles forståelse av disse
• Daglig leder fører an i arbeidet med planlegging, 

dokumentasjon, vurdering og utviklingsarbeid 
• Daglig leder har ansvar for samarbeid med andre instanser
• FUS lederkrav

Pedagogisk leder
• Skal iverksette og lede det pedagogiske arbeidet på avdelingen
• Skal veilede personalet
• Skal delta aktivt i pedagogisk-, personal- og strategisk ledelse i hele barnehagen
• Planlegging, gjennomføring, dokumentasjon, vurdering og utviklingsarbeid
• Skal følge FUS lederkrav
• Samarbeid med relevante institusjoner som skole, helsestasjo, PPT og barnevernet

Det vil si at pedagogisk leder er en del av barnehagens lederteam. Den enkelte pedagogisk 
leder har ansvar for at barnehagen blir drevet etter de bestemmelsene som lederteamet har 
besluttet. Ved daglig leders fravær fra barnehagen, er det lederteamet i barnehagen som skal 
ta og utøve ansvar for den daglige driften. Stedfortreder har i tillegg til ansvar også myndighet 
til å foreta avgjørelser som krever ressurser.

Barnehagelærer/fagarbeider/assistent
Skal bidra til å oppfylle målene og kravene i rammeplanen. Være aktiv med og i refleksjoner 
rundt faglig og etiske problemstillinger, oppdatere seg og være tydelig rollemodeller. De skal 
ivareta relasjoner mellom barn i grupper, mellom barn og mellom personalet og foreldre.  

2. ANSVAR OG ROLLER
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Omsorg.
Omsorg er grunnleggende for barnas trygghet. Trygghet er grunnlaget for lek, læring og 
danning. Det er dermed viktig for oss at hver enkelt ansatt har en bevisst holdning om sin rolle. 

Profesjonell omsorg er noe mer enn den enkelte ansattes private omsorgsdefinisjon.  
I Fjordadalen FUS barnehage har vi en minimum standard i forhold til profesjonell omsorg.  
Det vil si en reflektert holdning og genuin interesse for å finne ut hva hvert enkelt barn trenger 
av omsorg. 

«Omsorg for barnet er ikke omsorg før barnet aksepterer det som omsorg!» 

Omsorg er å møte det enkelte barnet med respekt, empati og forståelse.  Vi må i tillegg ivareta 
de grunnleggende behovene som mat, hygiene, toalett/bleier, søvn og sikkerhet.

3. BARNEHAGENS FORMÅL OG INNHOLD
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Læring og danning gjennom lek
Lek er lystbetont som gir barna mulighet for læring i en trygg atmosfære hvor det ikke stilles 
konkrete krav. Barna tillegger seg både konkret viten og sosiale spilleregler gjennom lek med 
voksne og andre barn.

De minste barna i barnehagen lærer seg konkret språk gjennom samtale om leken, farger, 
størrelse, hastighet og mye mer. De tillegger seg en evne til å forstå hva andre barn mener og 
vil og lære seg å lytte. Dette fortsetter når barna blir større, da blir emnene mer nyansert og 
samtalen kan handle om ting som har skjedd, som vil skje og som barna håper eller ønsker 
skal skje. Barn trenger ikke lengre konkrete ting å snakke om.

Leken er en frivillig aktivitet og barna kan da selv ta ansvar for sin rolle og medvirkning. Barnas 
fantasi kan få fritt spillerom og i deltakelse med andre barn kan denne utvikles og nye ting kan 
oppstår, som ligger til grunn for læring om nye situasjoner og begreper. Alle disse erfaringer 
vil danne en større forståelse av verden og vil komme til nytte senere i livet og i videre læring.

Danning er en prosess som skjer kontinuerlig og allerede er i full utvikling i barnehagen. I 
barnehagen må vi tilrettelegge for t barna inngår i samspill med den hjelp og støtte det enkelte 
barn trenger for å navigere i omgivelsene. Dermed opplever barna å være viktig for leken og 
kan prøve ut sin innflytelse i forhold til leken og de andre barna. Barn skal med støtte lære seg 
å være bevisst omgivelsene og reflektere over hva som skjer i samhandling med andre. Leken 
lar barna øve seg å diskutere og forhandle sine synspunkter. Barna lærer seg å kompromisse, 
lage avtaler og til slutt å bli enige. Når barna er oppmerksom på omgivelsene, kan de lettere 
bruke virksomme løsninger i utfordringer og handle omsorgsfullt. Når barna inngår i lek på en 
verdifull måte åpnes det opp for vennskap og interessefellesskaper.
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Leken
Leken er den viktigste læringsarenaen for barn. Her vil barna utvikle sjølstendighet, sosial 
kompetanse, språk, kunnskap og erfaringer de har bruk for senere i livet. Lek er ikke bare lek, 
den gir glede og er lystbetont. I leke «later barna som om» og fantasien får fritt spillerom. 
Samtidig gir leken orden, spenning og en god arena for tilegnelse av kunnskap og erfaringer 
som kommer til nytte senere i livet. Barnet velger selv å delta, da leken er en frivillig aktivitet. 
Barnet har kontroll over sin medvirkning i leken og tar ansvar for den. 

«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 kompetanse.»  -  jfr. Rammeplanen

Barnet utvikler seg på alle områder gjennom leken: intellektuelt, språklig, 
fysisk, sosialt og emosjonelt. I leken utvikler og styrker barnet sin identitet og selvfølelse. 

Hvorfor er leken så viktig?
• Gjennom leken utforsker barna verden ut i fra egne behov, interesser og erfaringer
• Gjennom leken får barna venner
• Gjennom leken lærer barna å være blant ulike mennesker
• Gjennom lek får barna prøve ut sin innflytelse i forhold til andre barn
• Gjennom leken lærer barn å diskutere, forhandle og til slutt bli enig

Hovedmål: Vi ønsker å legge til rette for leken. Gi leken næring gjennom naturopplevelser/
turer, sosial samspill mellom barn/barn, barn/voksne og et inspirerende lekemiljø.
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Egenledelse i lek og læring – Hos oss kommer leken først!
Egenledelse er evnen til å være aktiv og sjølstendig i en oppgave over tid og overordna 
funksjoner i hjernen som setter i gang, styrer og regulerer atferden vår. 

Den ansatte skal ved hjelp av deltaking og støtte, veilede barnet til å utvikle evnene sine 
innenfor egenledelse i lek og læring. Å hjelpe barnet til å klare sjøl, legge til rette for barns 
mestring og være et støttende stilas for barna, slik at de klarer mer og øker mestringen.  
( jfr. Vygotsky)

Barna trenger kompetanse og ferdigheter i egenledelse da det legger det beste grunnlaget for 
læring. Egenledelse er viktig fordi det er avgjørende for det sosiale samspillet, deltakingen 
og medvirkning i barnehagen. Gode egenledelsesfunksjoner gir godt grunnlag for utvikling av 
vennskap og skaper bedre mestring. Gode egenledelsesferdigheter blir nå satt i sammenheng 
med tidlige ferdigheter innenfor lesing, skriving og matematikk. 

Barna lærer best når aktivitet er utviklingsmessig tilpasset, når de er motivert,  når aktiviteten 
er passe utfordrende, når de føler mestring og når aktiviteten fremmer sosial tilhøringhet. 

Barna legger en plan for lekens innhold, - og inviterer andre barn med i leken. 

Vi sier da at barna PLANLEGGER OG ORGANISERER. Barna oppfatter også instruksjoner og 
beskjeder fra hverandre IGANGSETTER, og tar initiativ.

Videre ser vi hvordan banret bruker ARBEIDS-HUKOMMELSEN, og finner frem nødvnedige 
rekvisitter de brukte dagen i forveien.

Barna har ORGANISERT leken, og kan få hjelp ava en ansatt til å sette leken i gang, og utvikle 
den videre. Leken blir spennende og lærerik når man leker sammen. Delærer også å ta hensyn 
til andre, - det å vente på tur er sentralt i rollelek, - SELVREGULERING.

Når barna leker utvikler de FLEKSIBILITET, og kan enklere skifte oppmerksomhet fra en oppgave 
til en annen aktivitet. For å dele små oppdagleser må barnet lære å gi rom til andre.
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De SAMARBEIDER
Ved hjelp av selvregulering og selvmonitorering, erfarer barn hvordan egne handlinger skaper 
reaksjoner hos andre. 

Det er i rolleleken at barna er mest motivert og engasjert.

Målet er å skape forståelse og kunnskap om hvor viktig leken er i barns utvikling. For å kunne 
delta i en lek på en god og utviklingende måte, må barna tilegne seg mange viktige egenskaper 
og ferdigheter. Eksempler kan være: språk til å uttrykke fantasi og ideer, kunne sette ideer ut 
i aktiv handling, klare å se en sak fra flere sider, hevde egne meninger, lytte til andres innspill 
og holde fokus over tid. 

Den voksne har en viktig rolle i barnehagen. De skal gjennom arbeidet sitt: tilrettlegge for lek, 
gi tid og rom for lek, observere og delta i leken ved behov, leke inn barn som ikke får delta, gi 
barna tilgang på lekemateriell, observere hva barna er interessert i og tilrettelegge for dette, 
ha oversikt og hjelpe til med å finne løsninger, komme med forslag og ideer og være gode 
rollemodeller. 
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Tilrettelegging for lek: Barnehagen har innredet rommene slik at de er tilpasset barnas alder, 
der barna kan velge hva de vil leke med. Uteområdet er innholdsrikt og store muligheter for 
å boltre seg.

Vennskap og sosial kompetanse
Vennskap er grunnlaget for et utviklende og lærende miljø. Er et av barna borte en dag skal de 
andre barna bemerke det. Vi ønsker å lære barna hvordan få gode relasjoner med andre, vite 
hva som er bra og mindre bra gjennom å være gode rollemodeller og veilede barna i daglige 
rutiner og i leken. Barna skal ha sosialt utbytte av å være i barnehagen.Vi ønsker å gjøre barna 
trygge på seg sjøl, ha empati og forstå andres følelser, ha kontroll over egne følelser, bli gode 
på konfliktløsning og fungere godt i ei gruppe. 
• Aktive voksne; som tar ansvar for samspillet i barnehagen
• Se og anerkjenne samspill som vi ønsker i forhold til god sosial kompetanse
• Reflekterte voksne som skaper bevissthet over egen praksis

Fjordadalen FUS barnehage samarbeider med de andre barnehagene i Hammerfest kommune 
om et prosjekt som heter «Være sammen». «Være sammen» er et kompetanseløft for 
barnehageansatte. Vi ønsker å være varme grensesettere. 

Progresjonsplan for sosialkompetanse ligger bak progresjonsplanene for fagområdene.
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Språk
Hammerfest kommune er en språk-kommune og vi som privat barnehage har deltatt i dette 
prosjektet. Vi har jobbet med «språkløyper» som prosjekt og dette er nå implementert i vår 
måte å jobbe på.  Https://sprakloyper.uis.no/category.php?categoryID=17794

Vi vil gi barna mulighet til å mestre språket, slik at de kan kommunisere med andre og gjøre 
seg forstått. Dette vil vi gjøre ved å bruke sang, rim og regler, lese/pekebøker, ordkort, m.m. 
og vi voksne skal være gode rollemodeller. Vi følger Tidlig innsatsprosjektet sammen med alle 
andre barnehager i kommunen.

Samisk kultur og tradisjoner
Personalet skal ha kjennskap til og legge vekt på at den samiske kulturen skal være en del 
av barnehagens innhold. Den samiske og Nord-Norske kulturen har påmange områder sotre 
likheter. Mye av det vi har av tradisjoner og kultur har sitt utspring fra det samiske. Vi vil jobbe 
for å bli bevisst på likheter og forskjeller i våre kulturer. 

Være ute/turer/naturopplevelser/fysisk aktivitet
Barna skal få føle mestringsopplevelse og oppleve gleden ved å være ute i naturen og bli kjent 
med nærområdets muligheter. Ved å bo i Finnmark og ha de utfordringene vi har med været, 
er det viktig at barna blir vant til å ferdes ute i all slags vær. Det å lære å nyte naturen og 
omgivelsene uansett hvilken værtype det er. Alle avdelingene har faste tur-dager i uka. 
På turer tar vi vare på sesongbetont materialer som vi bruker videre når vi holder på med bl.a. 
formingsaktiviteter.

I vårt nærområdet kan vi besøke kirkegården, trær, fjell, fjæra, Breidablikkvannet, besøke 
andre barnehager og arbeidsplasser.

Barnehagen har et uteareal med to stasjonære tre-lavvoer. En av disse er innredet slik at vi kan 
både tenne i bålpanne og lage mat der. Vi har i tillegg bålpanner som vi kan bruke utendørs 
ved behov. Den andre lavvoen har vi ikke innredet, da vi ønsker å kunne gi barn med astma og 
allergier for røyk, etc. mulighet til å oppleve å bruke lavvo som alle de andre barna. Lavvoene 
blir også brukt til å sove ute i hvis avdelingene får lyst til det. Vi har også et bålhus for å kunne 
bruke bålpanne/bål også på dager med utfordringer med været. 

Det å være i fysisk aktivitet fordrer at vi får opp pulsen mer enn ved vanlig lek. Enten gjennom 
løping, regellek eller annen fysisk utfordrende lek, som vi voksne tar initiativ til. 

Https://sprakloyper.uis.no/category.php?categoryID=17794
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I FN’s barnekonvensjon slås det fast at barn har rett til å si sin mening og bli hørt. Det vil si at 
de har rett til å medvirke i hvordan innholdet i barnehagen skal være. 

I Fjordadalen FUS barnehage skal: 
• Barna få mulighet til å være med å påvirke hva vi skal holde på med i barnehagen 

og valgmuligheter når det gjelder aktiviteter, tema og hvor de skal gå på tur
• Barna får finne egne løsninger, øve seg på å ta avgjørelser 

og forholde seg til konsekvensene av sine valg 
• Alle barn skal ha innflytelse og være delaktig i egen barnehagehverdag

Hvor omfattende medvirkningen vil være, vil være avhengig av barnets alder og modenhet. 
Barnas meninger skal tillegges vekt, men det betyr ikke at barna skal få bestemme hva som 
skal skje til en hver tid. Vi voksne observerer og lytter til hva barna kommer med av innspill 
og synspunkter både verbalt og med kroppsspråk og mimikk.

Vi tolker Barnehagelovens § 3 om medvirkning bl.a. til at barna skal få lære å ta vare på 
seg selv. Ta ansvar for påkledning, øve på å ta gode valg, etc. De eldste barna utgjøre et 
«ekspertutvalg» som blir spurt til råds i enkelt saker. Barna har medvirkning i valg av tur, 
pålegg, leker og klær. Hvilke aktiviteter de vil holde på med, vekting i forhold til tema, bøker 
og sang, matlaging, finne framgangsmåter for å nå mål. Vi ønsker å skape mestringsfølelse 
hos barna, derfor skal de få hjelpe med de daglige tinge som klargjøring til aktiviteter, spising 
og rydding etter. Når vi har barns medvirkning i fokus føler barna seg sett, hørt og forstått.

4. BARNS MEDVIRKNING

ALLE HOLDER HENDER

HER ER ALLE VENNER

FUS LEKER MEST

ALLE BARN ER BEST
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Foreldrene har et formelt samarbeidsorgan som heter Samarbeidsutvalget (SU). Disse velges 
på foreldremøte om høsten. Hvem som er representanter finner vi inne på Mykid.Lederen 
for SU er alltid en forelder. Daglig leder er sekretær og koordinator. Det er opp til foreldrene 
å komme med saker de ønsker å ta opp i SU, men ting vi bruker å ta opp er Årsplanen, 
planleggingsdager, ønsker om tema for foreldremøter, m.m.

Det er viktig å ha fokus på et godt samarbeid mellom hjem og barnehage. Det er av stor 
betydning at foresatte er trygge på at barna deres har det bra i barnehagen og at dere 
har tillit til personalet. Samarbeidet mellom barnehage og hjem skal ta utgangspunktet 
i barnas og foreldrenes behov og forventinger, og vi ønsker foreldre som er med og 
påvirker innholdet i barnehagen. Forventningene kommer til syne i service erklæringen.  
Vi ønsker å oppnå et godt samarbeid gjennom:
• Daglig, personlig kontakt ved henting og bringing
• Foreldresamtaler inntil to ganger pr. år
• Foreldremøter med varierende innhold
• Sosiale sammenkomster i barnehagen

I vår barnehage bruker vi ECERS, som inneholder kvalitetsindikatorer for utvikling og 
kvalitetssikring på våre rutiner og ansatte. Gjennom denne skalaen kan vi systematisk utvikle 
og evaluere vår praksis rundt f.eks. «velkomst og avskjed»/«henting og bringing» eller andre 
kjernekomponenter i vår drift.

Spørsmål til refleksjon: 
• Hva betyr et godt samarbeid for deg som foresatt/forelder?  

Hva tenker DU er viktig for at vi skal få et godt samarbeid?
• Hvordan kan dere som foreldre medvirke på innholdet til barnehagen?
 
MyKid
Fjordadalen FUS barnehage er en digitalisert barnehage, både i forhold til bruk av digitale 
verktøy og i forhold til informasjonsflyt mellom ansatte, foreldre og samarbeidspartnere. 

I vår barnehage bruker vi hjemmesiden www.mykid.no. Dette er en portal som skal hjelpe på 
kommunikasjonen mellom barnehage og hjem. Alle foresatte og ansatte i barnehagen for en 
bruker ved oppstart, som man da logger seg inn med og orienterer seg omkring barnehagen 
sin hverdag og barna på avdelingen. 

Det på MyKid vi har de våre informasjoner omkring barna. Dette er ting som eventuelle 
allergier, daglige beskjeder, månedsbrev og månedsplaner for avdelingen, felles beskjeder, 
info om barnehagens SU og kontaktmuligheter for ansatte og foresatte. Vi har i barnehagen 

5. SAMARBEID 

http://www.mykid.no
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valgt å bruke MyKid, da det gjør tilgjengelighet til opplysninger til foresatte og ansatte lettere. 
Vi bruker også MyKid til dokumentasjon i hverdagebn. Dette vil si at det er her vi ligger inn 
bilder, skriver Dagen i dag og legger opp månedsplan og månedsbrev med informasjoner 
om den forestående måned. Det forventes at alle foresatte og ansatte benytter seg aktivt av 
MyKid. MyKid følger kravene i personopplysningsloven, inkludert GDPR 2018. 

Samarbeid
En god drift og et godt pedagogisk arbeid avhenger av samarbeid med andre instanser.

Fjordadalen FUS barnehage samarbeider med:
• FUS-administrasjonen som bistår og tilbyr hjelp og veiledning.
• De holder legger til rette for opplæring av ansatte i FUS-barnehagene.
• Hammerfest kommune – vi samarbeider om:

- Samordna opptak
- Tilskuddsordninger
- Tverrfaglig samarbeids team TST
- PPT (Pedagogisk Psykologisk Tjeneste)
- Barnevernstjenesten
- Helse stasjonen/helsesykepleier
- Grunnskolen bl.a. Fjordtun skole og SFO
- Tilsyn av barnehagevirksomhet
- Besøker sykehjemmet i Rypefjord

Vi følger barnehageloven, diskrimeringsloven, forvaltningsloven, barnevernsloven, 
opplæringsloven, arbeidsmiljøloven, personopplysningsloven inkl. forskrifter. Folkehelseplan, 
mobbeplan ligger inne på http://www.hammerfestbarnehagen.no

SU (Samarbeids Utvalget): Er et rådgivende, kontaktskapende og samordnede organ som skal 
sikre et samarbeid mellom barnets hjem og barnehagen. 

Mer informasjon om samarbeidspartnere:
http://www.hammerfestbarnehagen.no/index.php?pageID=1

Delmål:
• Å utnytte læringspotensialet og sikre sammenheng og 

helhet i læringsløpet både faglig og sosialt
• Å sikre bedre informasjonsflyt mellom ansatte og mellom 

ansatte og foreldre til det beste for barnet
• Å utvikle praktiske ordninger og rutiner mellom organisasjonene 

og sikre større kontinuitet i det pedagogiske arbeidet
Vi har felles rutiner for overganger:
• Mellom hjem og barnehage, mellom barnehager, mellom barnehagen og 

skolen, for barn med spesielle behov, for barn med innvandrer bakgrunn. 

http://www.hammerfestbarnehagen.no
http://www.hammerfestbarnehagen.no/index.php?pageID=1
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Handlingsskjema - spesialpedagogisk hjelp

Vi har i tillegg tre skjemaer som skal brukes i samtaler med foreldrene. Disse finnes her: 
http://hammerfestskolen.no/files/2017/03/rutiner_for_spesialpedagogisk_hjelp_og_
spesialundervisning-februar_2017.pdf

http://hammerfestskolen.no/files/2017/03/rutiner_for_spesialpedagogisk_hjelp_og_spesialundervisning-februar_2017.pdf
http://hammerfestskolen.no/files/2017/03/rutiner_for_spesialpedagogisk_hjelp_og_spesialundervisning-februar_2017.pdf
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Hjem – barnehage
• Barnehagen skal i samarbeid med foreldre legge til rette for at barnet 

kan få en trygg og god start i barnehagen – R17, side 23
• Vi ønsker gjerne at nye foresatte og barn kommer på besøk innen oppstart 

i barnehagen for å bli kjent med lokalene, avdelingen og en samtale 
om forventninger i tilvenningsperioden sammen med pedagog. 

• Primærkontakt ordning. En fast ansatt som møter barnet og 
foreldrene den første tiden, for å skape tillitt og trygghet.

Avdeling – avdeling
• Når vi ser at ett barn nærmer seg stadie for nye utfordringer på en annen 

avdeling blir det avtalt en overgangsplan i ped.leder teamet. 
• Det er ped.lederene på de to avdelingene som avtaler videre løp 

i tilvenningen, og snakker med foresatte om dette. 
• Vi er en barnehage som har muligheten til lange og gode tilvenninger, 

og tar dette i barnas tempo. Vi ser underveis hvilke tilvenning som er 
best for barnet, og på hvilke måte vi kan legge dette til rette. 

• Innen en tilvenningsperiode har vi muligheter for besøkstid på barnets nye 
avdeling, der barnet i sammen med andre barn og en voksen fra sin avdeling 
kan få bli kjent med de andre barna, rommene og personalet. Gjennom denne 
besøkstiden vil tilvenningen bli lettere for barnet da det vet mer hva som skjer, 
det er noe de allerede er noe vant med, og barn og voksne som de kjenner. 

• Barnets ting blir i fellesskap flyttet over til den nye avdelingen. Det er her viktig at barnet 
er med for å selv føle overgangen, gleden og spenningen med det nye som skal skje. 

• Ped.leder vurderer tilvenningen underveis og i samarbeid med foresatte. 

Barnehage – andre barnehager
• Overgangsskjema sendes den nye barnehagen før barnet flyttes over
• Ved evt. overføring av TRAS/ALLE MED skjema, samtykke fra foreldrene
• Invitere nye barn som kommer til oss fra en annen barnehage på besøk før selve 

oppstarten eller at vi kommer på besøk til det barnet som skal komme.
• Evt. Utfylling av samtykkeskjema ved overføring av informasjon

Barnehage – skole
«Barnehagen skal, i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage 
til første klasse og eventuelt til skolefritidsordning. Dette skal skje i nært samarbeid med 
barnets hjem. Planer for barns overgang fra barnehage til skole må være nedfelt i barnehagens 
årsplan» (Rammeplan s. 23)

6. OVERGANGER
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Hammerfestbarnehagene har en felles mal for overgang mellom barnehage og skole.  
Hovedmålet for «Rutiner for overganger» er å utvikle samarbeid mellom barnehage 
grunnskole og videregående skole for å gi et mer helhetlig og sammenhengende utdanningsløp. 
Barn og unge skal oppleve at hver og en blir ivaretatt ut fra egne forutsetninger og behov. 
Overgangsrutinene er utarbeidet på bakgrunn av eksisterende praksis, men begreper og 
innhold kan være noe endret. Rutinene er en minimumsløsning som alle kommunale og 
private barnehager og skoler forplikter å følge. Ønsker man et utvidet samarbeid utover 
minimumsløsningen er det en mulighet for det. 

Rammeplanen og Læreplan for grunnskolen legger vekt på begrepet «livslang læring». 
Barnehagen regnes som en del av utdanningssystemet. Begge plansystemene understreker at 
det skal være et tett og aktivt samarbeid mellom barnehage og skole til det beste for barnet.

Vi er 3 barnehager i Rypefjord og vi har alle førskoleklubb for de eldste barna. Disse 
førskoleklubbene samarbeider i løpet av året, både for å bli kjent med de som de skal gå på skole 
sammen med neste høst og ha et samarbeid med Fjortun skole. Det vi har blitt enige om er:
• I etterkant av at skolen harm øtt ped.lederne skal skolens støtteteam og 

de nye 1. klasselærerne besøke barnehagene. Målet med besøket er å 
samle all nyttig informasjon om barnas fungering. Ungene vil også få en 
mulighet til å treffe læreren. Dette skal vi gjøre før vi har prøveskoledag 
ca. 23. mai. Besøk fra støtteteamet med spesilet henblikk på atferd. 

• Barneahgene skal benytte skolen på de elevfrie dagene. Gruppa med skolestartere skal 
bruke de elevfrie dagenen ha felles samling på skolen. Arealet på skolen er ledig disse 
dagene. Ped.lederne fra de tre barnehagene møtes for å planlegge det som skal skje. 

• Barnehagene i Rypefjord skal samarbeide om minimum 2 turer 
(høst/vår) der de bygger relasjoner mellom skolestarterne. 
Utgangspunktet kan være gapahuken ved Breidablikkvannet.

• Skolestarterne skal få besøke barnehagen en stund etter skolestart. Dette kan gi nyttig 
læring om hva som er utfordringen i overgangen,, og hva som faktisk går greit. 

• Skolen skal invitere neste års skolestartere på storsamlinger. Dette 
kan være både spennende og avspennende for skolestartere.

• Lunsj på skolen. Barnehagene kan avtale med skolen at de spiser sin lunsj på SFO. 
Herkan de få treffe den som er SFO-leder, og kanskje noen andre som jobber der.

• I det øyeblikk rektor identifiserer barn fra andre barnehager i Hammerest 
som skal begynne på Fjordturn skal disse innlemmes i tiltakene.

• Evalueringmøte i løpet av høsten om hvordan tiltakene har fungert
• Vi føger for øvrig overgangsrutiner i Tidlig innsatsplanen. 

I sum skal dette lede til at vi har NORGES BESTE OVERGANGSRUTINER!
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Skjema og infor om overganger:
http://hammerfestbarnehagen.no/index.php?pageID=62

Avslutting av opphold i vår barnehage
Rutiner for oppbevaring av dokumentasjon på barn som slutter hos oss; er at foreldrene får et 
dokument der de signere for om de vil ha dokumentasjon med seg eller om det skal makuleres. 
Vi oppbevarer ingenting på barn som ikke er i barnehagen. ( jfr. Personvernloven/datatilsynet) 

«SAMMEN GIR VI  

BARNDOMMEN VERDI, LEK OG 

GLEDE, HVERDAGSMAGI OG 

VENNEGARANTI»

http://hammerfestbarnehagen.no/index.php?pageID=62
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7.  BARNEHAGEN SOM  
PEDAGOGISK VIRKSOMHET
Barnehagen som kulturarena
Barnehagen er både kulturskapende og kulturformidler. Innenfor kulturbegrepet legger vi både 
holdninger og verdier, tradisjoner og nyskaping. Vi har faste tradisjoner som synliggjøres 
gjennom vårt pedagogiske årshjul.  

Oversikt på hva vi gjør i løpet av et barnehageår. 

Året rundt i Fjordadalen FUS barnehage

Uke Tema Merkedager
Grunnleggende 

begreper
Førskoleklubben

34 Oppstart nytt 
barnehageår35 Størrelse Identitet

36 Vennskap, solidaritet, 
følelser, mobbing

Rim og regler

37 Lytting

38 Brannvernuke Stavelser

39 Fortellinger

40 Natur, miljø og 
teknologi

Stilling

41 «skriving»*

42 Alfabetet

43 24. FN-dagen Blyantgrepet

44

45 Kosthold, fysisk 
aktiviteter og minirøris46 Bhg bursdag 11.11 Retning

47 Mørketidsfest

48 Videre formidling av 
juletrad/kultur

Lucia forbered.

49 Juletradisjoner

50 13. Lucia, Nissefest

51 Julefrokost

52 Romjul 24/12 åpen halve 
dagen
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Uke Tema Merkedager
Grunnleggende 

begreper
Førskoleklubben

1 Kunst, kultur og 
kreativitet

Farger

2 Antall, rom og form

3 Geometri

4 Samisk kultur
Avsluttes 6/2

Solfest Historie Telling

5 Størrelser

6 Drama Samefolketsdag 6/2 Mengde

7 Preposisjoner

8 Likheter og ulikheter

9 Antall

10

11 Kommunikasjon, språk 
og tekst

Telling til 20

12 Geometri

13 …iling

14 Påskefrokost Trafikksikkerhet og 
nærmiljø

15 Påskeuken 10/4 koftedagen 

16 Dans og musikk Form

17 FUS-dagen (siste 
torsdag i april)

18

19 Nærmiljø og samfunn Barnas verdensdag Brannsikkerhet

20 17. mai Fonem

21 Brannstasjonen

22 Plass

23

24

25 Sommerfest Avslutningstur

26 Sommerbarnehage I ukene 26-33

Pedagogiske ledere har ansvar for felles planlegging og gjennomføring av aktiviteter som går 
på tvers av avdelingene. 

*Hemmelig skrift, lekeskriving, skrive navnet m.m. Øve på forskjellige tegneretninger 
(loddrett, buet, skrå,…. ) til hjelp med skrivng av bokstaver senere.
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Dokumentasjon og vurdering
Hver måned lager vi en månedsplan for hver avdeling som gir den informasjon foreldrene 
trenger om planlagte opplegg, aktiviteter og generell info om viktige datoer. Disse blir lagt ut 
på hjemmesiden vår innen den 1. i hver måned. 

Vi utarbeider også en pedagogisk grovplan/«året rundt-plan», som vi bruker som et pedagogisk 
verktøy, gjennom prosjekter og temaer, med planer som vi må gjennomføre, dokumentere og 
evaluere. Dette for å kvalitetssikre det pedagogiske innholdet i forhold til rammeplan og lov 
for barnehager.

Dokumentasjon for foreldre synes ved bruk av bilder, tekst og andre ting barna har laget utstilt 
på vegger og hyller og det som vi legger ut på MyKid. 

Vi gir tilbud om foreldresamtaler 2 ganger pr. år. En samtale hvert halvår. 

I tillegg har vi en brukerundersøkelse i løpet av året, som vi går igjennom og setter i gang 
tiltak for å bli enda bedre. Vi går igjennom brukerundersøkelsen i SU (samarbeidsutvalget) og 
på foreldremøte.

Planlegging:
På avdelingene planlegger pedagoger og assistenter aktiviteter, samlinger og pedagogiske 
tiltak som er målrettet til de barna som er i den enkelte gruppen.

En pedagog har ansvar for førskolegruppen som også blir planlagt i forkant og fulgt opp etter 
hvert for å tilpasse aktivitetene til denne gruppen. 

Festdager og markeringer i løpet av året blir planlagt på tvers av avdelingene. Da har alle barn 
på huset mulighet for å oppleve de samme tingene og få glede av all kompetansene som hele 
personalgruppen innehar.

Praksis:
I praksis følges planene, alltid med barna i fokus. Det skal være interesant, koselig, gøy og 
alltid en god opplevelse. Vi må, med ord og kroppsspråk, vise at dette er noe vi liker, en god 
ide og gøy, da er det store sjanser for at barna og vil synes det. 

Hvis barna har et annet behov i øyeblikket må vi tilpasse oss til dette, og vi må ikke være redd 
for å endre planen hvis barna plutselig har en genuin interesse for noe annet underveis. 
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Dokumentere:
For hvert barn dokumenteres fremgang og utvikling med fokus på språk, lesing og trivsel. Dette 
skjer gjennom Alle med, Tras, lesekjema for små/store og forberedelser til foreldresamtaler.

Aktivitetene på avdelingene blir hovedsakelig dokumentert på MyKid gjennom bilder og 
informasjon til foreldre om hva barna har gjort i løpet av dagen. Konkrete pedagogiske tiltak 
vil i tillegg bli dokumentert i barnas mapper eller til avdelingen, så de kan brukes igjen og vi 
kan se resultatene på lang sikt. 

Alle dager som er planlagt for hele huset vil bli evaluert av de pedagogiske lederne, til 
inspirasjon og erfaring til neste år. 

Refleksjon: 
Etter aktiviteter og tiltak vil vi reflektere over hva som gikk bra og hva som kunne endres. 
Refleksjon brukes også rundt de enkelte barn eller barnegrupper til å kartlegge om det er noe 
som vi kan jobbe med for å gjøre hverdagen lettere for barna.

Vurdering:
Når det er klarlagt hva som gikk bra og hva vi trenger å jobbe videre med, må vi vurdere 
hvordan vi best kan gjøre det. Hva skal vi endre? Hele ideen, alderstilpasning, antall barn og 
voksne eller kanskje omgivelsene? 

Det er forskjell på om det er en enkelt aktivitet eller en del av hverdagen, men fremgangsmåten 
er den samme. Vi tenker løsningsorientert og finner, i fellesskap, frem nye måter å jobbe med 
saken.

Det vil ofte være avdelingene eller ped.leder-teamet som jobber sammen om dette. Men vi 
kan hjelpe hverandre på tvers. Det kan ofte gi nye ideer å søke hjelp hos noen som har prøvd 
noe lignende tidligere. 
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I Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver, kap.2. slår formålet fast at barnehagen 
skal videreføre et helhetlig læringssyn der omsorg og lek, læring og danning skal være grunnlag 
for barns allsidige utvikling. I tillegg er sosial og språklig kompetanse, samt 7 fagområder 
viktige deler av barnehagens læringsmiljø. Den voksnes holdninger, kunnskaper og ferdigheter 
til å møte, forstå og oppdra barnet til aktiv deltakelse i et demokratisk samfunn fremheves 
som viktig. 

De 7 fagområder dekker store læringsfelt. Vår jobb er å sørge for at barna får oppleve alle 
fagområdene gjennom allsidige opplevelser i barnehagen. 
• Kommunikasjon, språk og tekst
• Kropp, bevegelse, mat og helse
• Kunst, kultur og kreativitet
• Natur, miljø og teknologi
• Antall, rom og form
• Etikk, religion og filosofi
• Nærmiljø og samfunn

Progresjonsplanene ligger bakerst i dokumentet.

8. BARNEHAGENS FAGOMRÅDER 
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Tidlig innsats
Et godt utgangspunkt øker sannsynligheten for å lykkes videre i barnehage, på skole og videre 
i studier og arbeid. Det er mye å vinne på å gjøre overgangene så gode som mulig for barna, 
slik at de får et tilpasset opplæringstilbud fra første dag. Jo tidligere de får hjelp, desto større 
er sannsynligheten for at større og mer komplekse problemer avverges. Gode overganger kan 
være avgjørende for hele «utdanningsløpet» fra barnehage til videregående skole. 
(http://hammerfestbarnehagen.no/)

Kommunikasjon, språk og tekst
Den daglige samtale med barna i rutinesituasjoner og i lek danner grunnen for den første 
språkutvikling. I tillegg til dette deltar barna i leke-, lese- og språkgrupper inndelt etter alder 
og interessefellesskaper. Her blir barna presentert for ulike fortellemetoder og aktiviteter som 
bidrar til en målrettet språkstimulering.

De største barn har hver uke førskoleklubb hvor det arbeides mere konsentrert med, aktiviteter 
hvor barna får øve seg på bokstavlyder, stavelser, skriving av bokstaver og prøve seg ut i 
tekstskapelse. 

Utvikling av språklig bevissthet kan illustreres som en trappe barnehage barn befinner seg på 
forskjellige trinn i trappa. Dersom barnet mestrer disse trinnene har de et godt utgangspunkt 
når leseopplæringen starter.
 

9. BARNEHAGENS ARBEIDSMÅTER

http://hammerfestbarnehagen.no/
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Kropp, bevegelse, mat og helse
Kosten i barnehagen er tilrettelagt etter prosjektet Smartmat og der i gjennom for barna de 
ting det de trenger for å leke, konsentrere seg, springe og danse og lære en hel dag. 

SmartMat: 
Gjennom satsningen SmartMat skal vi lære barna å spise sunt, godt og variert. For å få 
best mulig utbytte av dagen og av måltidene vi spiser må vi sørge for at barna får de rette 
byggeklossene, og nok av disse. God og rett mat er med på å styrke immunforsvaret, øke 
konsentrasjon, skape gode forhold for lek og læring. Det fremmer nerveforbindelser i kroppen. 
Samtidig som vi skal se og utforske maten sammen med barna, må vi legge til rette for et best 
mulig sosialt fellesskap rundt måltidet. Den riktige maten vi spiser kan gjøre oss til den beste 
utgaven av oss selv.

Sanseintegrasjon er i fokus gjennom fysisk aktivitet som Minirøris, hinderløyper, lek på vårt 
store uteområde og turer som er tilrettelagt barnas fysikk og motorikk.

Barnehagen følger fastsatte hygienerutiner som skal hjelpe å forbygge sykdom blant barn og 
voksne. Dette omfatter daglige rutiner så vel som rengjøring hver uke og hver måned.

Kunst, kultur og kreativitet
Hvert år har dette temaet, samt musikk, dans og drama, fått egne temauker. Disse bruker vi på 
å utdype det som barna allerede gjør i hverdagen og samtidig presentere dem for nye genre 
og uttrykksformer. Vi leker os til viten om andre kulturer og prøver oss ut i kreativiteter som 
er nye og uvante. 

Natur, miljø og teknologi
Hele året øver vi på selvstendighet, barna får tid å prøve å gjøre så mye som mulig selv. I 
oktober har vi ekstra fokus på natur og alle de tingene som kan undre oss ute på lekeplassen 
og i nærområdene. Vi har fokus på vær og med de største barna kan vi sammen reflektere 
over årstidene. Det er også de store barna som kan trene å tenne bål og evt. bruke kniv og 
lære om farer og regler rundt dette. I barnehagen har vi også et fokus på søppel i naturen og 
i vårt nærmiljø. Vi har poser med på tur for å plukke opp søppel og i samarbeid med barna 
sorterer vi søplet for å bevisstgjøre og skape dialog omkring konsekvenser for naturen, sjøen 
og dyrene.

Antall, rom og form
I daglig dialog med barna øves automatisk begreper om antall, rom og form. I tillegg til 
temaukene er året også delt opp i fokus uker med disse begrepene som overskrifter. Da sikrer 
vi at vi kommer rundt alle ting som barna treng å presenteres for. Det jobbes alltid ut ifra 
barnas alder og forforståelse.



37

Etikk, religion og filosofi
Vi filosoferer med barna i hverdagen, når vi leker, opplever nye ting eller finner ut at noen 
synes noe annet end en selv. De ulike temauker ligger opp til mye filosofi, men å ta tid til å 
snakke om en undring hos et barn er akkurat like viktig. 

Etikk kommer på bane når vi hjelper barna at begå seg i lag med hverandre. Der er mange 
andre barn i barnehagen og det er en arena hvor barn aktivt lærer hvordan vi oppfører oss 
mod hverandre. Barna guides gjennom dette fra tydelige voksne som er gode rollemodeller.

Gjennom hele året er det tidspunkter hvor religion naturlig kommer i fokus, men det er 
tydeligst ved jul og påske. Det er en naturlig undring, hvorfor noen gjør ting ulik en selv, og i 
barnehagen skal vi kunne hjelpe barna undersøke og undres på en respektabel måte. 

Nærmiljø og samfunn
Alle avdelinger har en fast turdag i uka, hvor vi kommer oss ut og opplever nærområdet. De 
helt små har kanskje nok i å komme seg rundt barnehagen, det kan være mye å oppleve rett 
utenfor og fokus er ofte på hvordan man går på tur. 

Etterhvert blir barna klar til å dra på lengere turer, de kan gå lengere og kan gå uten å holde 
en voksen i hånden. Læring om trafikksikkerhet starter med de helt små, men blir utvidet etter 
hvert og er i fokus når barna skal på ture med førskoleklubben. 
De store barna i barnehagen har et prosjekt som heter «Livsglede med eldre». Gjennom hele 
året besøker forskoleklubben sykehjemmet i Rypefjord, der forskjellige avdelinger får besøk. 
Vi prøver å lage hverdagsmagi mellom eldre og barn ved å synge, leke og spille spill med de 
eldre.  Det er viktig når vi besøker sykehjemmet at vi tar oss god tid. 

Digital praksis og kompetanse: 
I Fjordadalen FUS arbeider vi bevisst med rammeplanens betingelser omkring digital praksis. 

Hver avdeling på huset har fått tildelt iPad, samt høyttaler og en projektor. Dette bruker vi 
i vår praksis med barna på huset. De fleste barn i dag har en god forforståelse for, hvordan 
man bruker forskjellige former for teknologi i hverdagen på basisnivå. Her er det vår oppgave 
i barnehagen å hjelpe barna til å utvikle kreativiteten i og forståelsen for bruken av digitale 
verktøyer. Dette gjør vi blant annet ved å sette opp bøker på veggen ved hjelp av projektoren, 
slik alle barna kan delta aktivt i lesingen. Vi bruker aktivt verktøyene i lag med barna til å 
utforske, hvis vi har spørsmål hvor vi ikke selv kan resonnere oss frem til svaret. 

«Ved bruk av digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet skal dette støtte opp om barns 
læreprosesser og bidra til å oppfylle rammeplanens føringer for et rikt og allsidig læringsmiljø 
for alle barn.» - Rammeplanen 



38

I Hammerfest Kommune har det især de siste årene vært fokus på digital praksis når det 
gjelder arbeidet med de barn som skal starte på skolen. Derfor har vi også i førskoleklubben 
ekstra fokus på å legge til rette slik at barna skal ha mulighet for å leke, lære og skape gjennom 
digitale uttrykksformer ( jf Rammeplanen Barnehagens digitale praksis).

Vi skal ha et bevisst forhold til hvilke digitale medier vi eksponerer for barna. Være rollemodeller 
i gi et tilbud med kvalitet. Blant annet skal vi foretrekke NRK Super foran Youtube. Progresjon: 
Barnehagen har progresjonsplaner innenfor hvert fagområde og for sosial kompetanse som 
vi følger.

Retningslinjer for mat og måltider
I Fjordadalen FUS barnehage følger vi Helsedirektoratets anbefalinger når det gjelder hva som 
er bra å spise og drikke. Vi ønsker å lære barna hva som er bra for kroppen og kosen i det å 
spise sammen. 

Vi ønsker å variere smaksopplevelsene over tid og prøve ut nye smaker. Vi lar det ikke gå for 
lang tid mellom hvert måltid.

Gjennom måltider i barnehagen lærer barna å spise og bli mett, den sosiale funksjonen og 
danning i forhold til bordskikk.

Vi har et prosjektet som vi kaller «SmartMat». Der fokuset er å gi barna de rette «byggeklossene» 
i kosten de får servert hos oss.  Og vi har en kjøkkenmedarbeider som lager varm lunsj fra 
grunnen av hver dag. 

Matordning: Fjordadalen FUS barnehage har en matordning der foreldre/foresatte betaler et 
beløp pr. mnd. for matservering ved frokost, lunsj og fruktmåltid for barnet. Det blir servert 
melk og vann til alle måltidene. 

Tidspunkt for måltider: Vi har tre måltider hver dag i barnehagen. Frokost, lunsj og frukt. For 
at barna skal få energi til lek o glæring i løpet av hele dagen er måltidene fordelt med ca. Tre 
timers mellomrom. Vi serverer frokost kl. 08.00 til kl. 09.00, lunsj kl. 11.00 og fruktmåltid kl. 
14.00.

Bursdagsfeiring: Ved bursdagsfeiring har vi fokus på barnet. Vi henger opp flagg ute og bilde 
i garderoben, vi lager bursdagskrone og vi har samling. Tidspunktet for feiringen er rundt 
fruktstunden på ettermiddagen.Barnehagen står for  ett godt fruktmåltid til bursdagsfeiringen, 
og det blir gjerne servert fruktsalat, youghurt eller lignende. 

Allergier/matintoleranse: Vi ivaretar det enkelte barnet og deres behov gjennom tett 
samarbeid med barnets hjem. Vi trenger nøyaktig informasjon om hva barnet reagerer på, 
grad av sensitivitet, symptomer og behandling. Er det en alvorlig grad ønsker vi å få veiledning 
fra behandlende lege.
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Samtaler under måltidet: Samtalen og gleden rundt ett måltid er viktig for at barna både skal 
føle seg sett og hørt, men også for at måltider skal oppleves som en god og sosial plass å 
være. Gjennom samtaler under ett måltid har vi muligheten til å se og høre hvert barn, vi kan 
snakke om det som har skjedd i løpet av dagen, eller om det som skal skje videre. Barna har 
mulighet til å dele tanker, ideer, fantasier, ønsker og ytringer i rolige og sosiale omgivelser. 
Måltidet er en flott plass å arbeide med språkstimulering i alle aldere ved å blant annet føre 
samtaler, navngi barnas ønsker og anerkjenne barnets initiativ. Gjennom at måltidet også blir 
en språklig og sosiale arena i tillegg til næringsrik vil barn både spise mer, prøve nye smaker 
og være en del av ett fellesskap. 

Kompetanseutvikling for de ansatte
Målet vårt er å ha et kompetent og dyktig personale, som er i konstant utvikling både faglig og 
personlig. Vi ønsker å være tilstede, engasjerte, reflekterte og tydelige. 

Dette gjør vi for å nå våre mål:
• Bruke LØFT som metode (Løsningsfokusert tilnærming)
• Alle ansatte skal gå FUS-skolen/On-boarding
• Vi bruker medarbeidersamtalene for å følge opp hver enkelt medarbeider. 
• Gi hverandre konstruktive tilbakemeldinger
• Diskutere pedagogiske problemstillinger på avdelingsmøter, ped.

ledermøter, personalmøter og planleggingsdager.
• Bruke resultatene fra bruker- og medarb.-undersøkelser som veileder for å nå våre mål
• Målbevisst jobbing med lederteamet for å bli gode ledere
• Systematisk arbeid med nyere forskningsarbeid
• Assistentprøven på alle assistenter og fagarbeidere
• Veiledning en-til-en og i grupper

2019/2020
Vi jobber videre med samspill avdelinger i mellom og rutiner for at hverdagen skal gi rom for 
best mulig opplevelser for barna i barnehagen.
• FUS-skolen/Onboarding 
• Veiledning nyutdannede barnehagelærere
• Kompetanseheving på planlegginsdagene/personalmøter

 - Profesjonell omsorg
 - Sosial kompetanse/«Være sammen»
 - Læringsmiljø
 - Barnehagen som pedagogisk institusjon
 - Førsthjelpskurs for alle

Planleggingsdager:
19 – 20. august 2019
4. november 2019 
27. januar 2020
4. mai 2020
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Personalmøter har vi 10 ganger i året, der vi har kompetanseheving og planlegging av driften 
i barnehagen. Pedagogmøter 6 ganger i året på kveldstid, men ped.leder møter ca. 1 gang pr. 
uke.

Foreldremøte 1-2 ganger i året. Temaene vil være Årsplan, brukerundersøkelse, nytt 
barnehageår, temaer foreldre ønsker, m.m.

Styringsdokumenter
Lov om barnehager
LOV 2005-06-17 nr. 64: Lov om barnehager (barnehageloven)
Sist endret: LOV-2013-06-21-99  fra 2013-08.01

§ 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, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og 
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.»

Rammeplan
Rammeplanen er en forskrift til barnehageloven. Den gir en utdypende forklaring på barnehagens 
formål, hvilke verdier barnehagen skal bygges på, innhold og samfunnsmandatet.

Det er lagt stor vekt på at danning skal skje gjennom omsorg, lek og læring, at barnehagen 
skal videreføre sitt helhetlige læringssyn som grunnlag for barns allsidige utvikling. 

Barn har rett til medvirkning, tilpasset alder og utviklingstrinn. Det skal være rom for spontanitet 
og barns medvirkning i den daglige planleggingen. Barnehagen har ansvar for formidling av 
grunnleggende verdier som fellesskap, omsorg og medansvar. Det skal skapes et miljø som 
bygger opp respekt for menneskeverdet og retten til å være forskjellig. 
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Rammeplanen beskriver 7 fagområder som barna skal stifte bekjentskap med i barnehagetiden. 
Fagområdene skal sikre at alle barn, uansett barnehage, får samme grunnelementer til videre 
læring. 
Vi oppfordrer alle foreldre/foresatte å lese Rammeplanen. Den ligger på hjemmesiden vår. 

Andre viktige styringsdokumenter
I Fjordadalen FUS barnehage har vi noen styringsdokumenter som vi må forholde oss til 
med tanke på drift og pedagogisk arbeid. Foruten Lov om barnehage og Rammeplanen har vi 
følgende dokumenter som styrer vårt arbeid:

Vedtekter for Fjordadalen FUS barnehage
Vedtektene har retningslinjer for hvordan barnehagen skal driftes. Endringer i vedtektene 
utføres av eierstyret etter at endringsforslag er forelagt samarbeidsutvalget til uttalelse.

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehage og skole
Formålet med forskriften er å bidra til at miljøet i barnehagen fremmer helse, trivsel, gode 
sosiale og miljømessige forhold samt forebygge sykdom og skader. Dette er forankret i vårt 
HMS-arbeid og i denne årsplanen.

Service erklæring
FUS barnehagene har en service erklæring som skal være kjennetegnende for alle FUS 
barnehagene i Norge. Den beskriver hva foreldre kan forvente av barnehagen samt hva 
barnehagen forventer av foreldrene. Denne utleveres til alle nye foreldre og ved forespørsel. 

Service erklæringen skal kunne kjennes igjen i barnehagens hverdag.
• Barnet blir tatt hyggelig i mot av en voksen når det kommer i barnehagen
• Barnet leker i trygge omgivelser både inne og ute, og at det alltid er voksne til stede
• Barnet møter en kultur det er godt å være en del av
• Barnet utvikler empati og venneegenskaper
• Barnet får boltre seg i lek
• Barnet tar del i: litteratur, sang og musikk samt ulike kunst og kulturformer
• Barnet gis muligheter til å: skape, bygge, forme, male, danse, fortelle og filosofere
• Barnet har medvirkning
• Barnet er ute, på lekeplassen eller på tur, minst to timer hver dag
• Barnet opplever måltidene som trivelige
• Barnet får hvile og søvn slik det passer hvert enkelt barn
• Det gjennomføres intervju med 5 åringene hvert år («ekspertundersøkelse»)
• De ansatte har kompetanse og arbeidsglede
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• De ansatte skaper et miljø preget av lek, glede og varme
• De ansatte er gnuint opptatt av hvert enkelt barn, og forteller om barnet itl foreldrene
• De ansatte overholder taushetsplikten slik den er 

beskrevet i Lov om barnehager §§ 20. og 21.
• De ansatte har politiattest
• Barnehagens årsplan er godkjent hvert år
• Barnehagen har et godt inneklima, er vedlikeholdt, ren og ryddig
• Foreldresamtale avholdes mellom foreldre/foresatte og pedagog, minst to ganger pr. år
• Det gjennomføres brukerundersøkelser for foresatte hvert år
• Barnehagen er snus og røykfri

FUS kundeløfter
• Vi skal bygge vennskap
• Barn trenger venner for å bli trygge. Vennskap er grunnlaget for trivsel, utvikling og læring
• Vi skal være profesjonelle og trygge rollemodeller
• Vi bruker vår kompetanse for at både barn og voksne skal bli forstått og ivaretatt
• Vi skal ha lekekompetanse
• I et utviklende lekemiljø med akkurat nok veiledning, tilegner barn 

seg kunnskap og opplever mestring. Vi lar leken komme først
• Vi skal finne hverdagsmagi
• Vi er oppmerksome p, og legger til rette for, de magiske øyeblikkene som 

oppstår når et barn gjør en ny oppdagelse og utvider sin horisont
• Vi skal det beste i hvert barn
• Vi identifiserer aktiviteter, lek eller oppgaver som gir hvert 

barn mestringsfølelse og anerkjennelse

Etiske retningslinjer
Personalet har, som en del av ansettelsesvilkårene, etiske retningslinjer.  Etiske retningslinjer 
er ikke et nytt fenomen, men personalet får opplæring i hva som er FUS sin etiske standard 
og hva som forventes av dem.

FN’S Barnekonvensjon
Barnehagen følger også FN’s barnekonvensjon, som tar opp barns rett til å bli hørt, sett og 
utvikle seg til barnets beste. Barna har rett til å leke og ha fritid. Barna har rett til tanke-, 
samvittighets- og religionsfrihet. Barna har rett til å si sin mening og bli hørt. 
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PROGRESJONSPLAN: 
KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST    
Tidlig språkstimulering er viktig for barnets utvikling av språkforståelse og talespråk

Delmål Metode Voksenrollen

0-1 år
• Fremme samspill og dialog
• Verbal og non-verbal 

kommunikasjon
• Kroppsspråk

• Bruke språket aktivt 
gjennom dagen 
(måltider, av/påkledning, 
stell, lek, etc.)

• Synge, lese enkle 
pekebøker, rim og regler, 
lek, dans og musikk/rytme

• Lese for barnet daglig

Være seg bevisst sin forbildefunksjon 
for hvordan en lytter, gir konstruktiv 
respons og bruker kroppsspråk, tale-
språk og tekst. Fremme tillit mellom 
barn, og mellom barn og voksne, slik 
at barn føler glede ved å kommunisere 
og trygghet til å benytte ulike språk- og 
tekstformer i hverdagen. Tilrettelegge 
for meningsfulle opplevelser, og skape 
tid og rom for bruk av nonverbalt og 
verbalt språk i hverdagsaktiviteter, 
lek og i mer tilrettelagte situasjoner. 
Skape et språkstimulerende miljø for 
alle barn og oppmuntre til å lytte, 
samtale og leke med lyd, rim, rytme 
og fabulere med hjelp av språk og 
sang. Vise forståelse for betydningen 
av barns morsmål. Oppmuntre barn 
med to- eller flerspråklig bakgrunn til å 
være språklig aktive og samtidig hjelpe 
dem til å få erfaringer som bygger opp 
deres begrepsforståelse og ordforråd 
på norsk. Støtte barn som har ulike 
former for kommunikasjonsvansker, 
som er lite språklig aktive eller har 
sen språkutvikling. La barn møte 
symboler som bokstaver og siffer i 
daglige sammenhenger, og støtte barns 
initiativ når det gjelder å telle, sortere, 
lese, lekeskrive eller til å diktere tekst. 
Skape et miljø hvor barn og voksne 
daglig opplever spenning og glede ved 
høytlesning, fortelling, sang og samtale, 
og være seg bevisst hvilke etiske, 
estetiske og kulturelle verdier som 
formidles. 

1-2 år
• Uttrykke egne behov og 

grenser i samhandling 
med andre

• Utvikle selvfølelse 
gjennom å gjøre 
seg forstått

• Språket
• Bli kjent med overordnede 

og grunnleggende 
begreper ( figurer, 
venstre, høyre, lang-
kort, høy-lav, etc)

• Sang og bevegelsesleker
• Regler
• Billedbøker med lite tekst 

og enkle handlinger
• Puslespill
• Korte og tydelige 

setninger, tydelig 
kroppsspråk, enkle 
beskjeder og handlinger

• Repetisjoner viktig
• Lese for barnet daglig
• Språkfokuserte aktiviteter

2-3 år
• Barnet lærer å 

bruke språket aktivt 
i både lek og til å 
skaffe seg begreper/
tilegne kunnskaper

• Dialog og samspill

• Rollelek/drama
• Gi barna enkle oppgaver 

og grunnleggende 
begreper

• Lytteleker 
• Rim og regler – lek 

med tøyseord
• Samtale om opplevelser
• Lese for barnet daglig
• Språk- og lesegrupper
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Delmål Metode Voksenrollen

3-4 år
• Utvikle dialog og samspill
• Utvikle ordforråd 

og begreper
• Språket kan bedre 

anvendes til 
konfliktløsning og uttrykke 
følelser og behov

• Musikk, dans og 
bevegelse

• Vitser, rim og regler
• Språkgrupper med 

spill m.m. – barn som 
trenger å arbeide 
spesifikt med språket

• Barnesamtaler
• Bearbeider opplevelser 

i ettertid, via samtaler, 
lek, forming, osv.

• Lek med bokstaver og 
grunnleggende begreper

• Lese for barnet daglig

4-5 år
• Skape forståelse for 

sammenhengen mellom 
skriftspråk og talespråk

• Skape fortellerglede
• Bruke språket til å 

samhandle og tilegne 
seg kunnskap

• Tekstskaping
• Drama/rollespill – teater
• Sang og musikk – rytme
• Bøker med mindre bilder, 

gjenskape fortelling
• Barnesamtaler
• Språkgrupper
• Lese for barnet daglig
• Leke med bokstaver og 

grunnleggende begreper

5-6 år
• Skape forståelse for 

sammenhengen mellom 
skrift og talespråk

• Tekstskaping/
fortellerglede/
lek med språket

• Bruke språket aktivt 
til å samhandle og 
tilegne seg kunnskap/
kunnskapsformidling

• Lek med bokstaver og 
grunnleggende begreper

• Begynnende tekstskaping
• Lese bøker med lite bilder 

og gjenskape fortellingen
• Arbeid i førskolegruppen
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PROGRESJONSPLAN:  
KROPP, BEVEGELSE, MAT OG HELSE 
• Gode kostvaner - SmartMat
• Fremme helse, trivsel og læring
• Etterleve retningslinjene fra Helsedirektoratet,  

gjennom bruk av heftet «Bra mat i barnehagen»
• Lik mulighet for sunne måltider i barnehagen
• Et trivelig spisemiljø

Delmål Metode Voksenrollen

Ferdigheter
• Sitte ved bordet og spise
• Spise med skje
• Spise med gaffel
• Smøre på maten
• Drikke av kopp
• Drikke av glass
• Dekke bord
• Rydde/sortere søppel 

etter måltid

Kunnskap
• Skille mat ved forskjellige 

anledninger
• Lære å smake på 

nye retter
• Samtale ved bordet
• Be om å få sendt mat
• Benevne ulike smaker
• Hvor kommer maten fra?
• Bli kjent med lokale 

mattradisjoner
• Andre kulturers 

mattradisjoner
• Gjøre innkjøp

• Smørefrokost og 
varmlunsj

• Mellommåltid med 
frukt og grønt

• Varme måltider
• Deltakelse i matlaging
• Medvirke i bestilling 

av mat
• Kosthold tema på 

foreldremøte
• Opplæring, 

holdningsarbeid med 
personalet ifht hvordan 
de voksne opptrer

Organisere hverdagen slik at det finnes 
gjennomtenkt veksling mellom perioder 
med ro, aktiviteter og måltider, og bidra 
til at barna kan tilegne seg gode vaner, 
holdninger og kunnskaper når det gjelder 
kost, hygiene, aktivitet og hvile.
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Delmål Metode Voksenrollen

• Barna skal være i fysisk aktivitet minst 1 
time hver dag. Dvs. pulsen skal økes.

• Være ute hver dag
• Få en positiv sjøloppfatning gjennom kroppslig mestring
• Få utfordringer som er tilpasset den 

enkeltes alder og modenhet.

• Sørge for god planlegging og 
fleksibel tilrettelegging og utnyttelse 
av det fysiske miljøet, og vurdere 
hvordan nærmiljøet kan supplere 
barnehagens arealer til ulike årstider. 

• Tilrettelegge for og inspirere til 
trygg og utfordrendekroppslig 
lek og aktivitet for alle, uansett 
kjønn og kroppslige, psykiske 
og sosiale forutsetninger. 

• Forstå og gi oppmuntrende bekreftelse 
på barns sansemotoriske og kroppslige 
lek og inspirere alle barn til å søke 
fysiske utfordringer og prøve ut 
sine kroppslige muligheter. 

• Ta vare på barns helse og sikkerhet 
og kunne gjennomføre førstehjelp.

• Holdningsarbeid for voksne: 
voksne som rollemodeller 
(minirøris – deltakende)

1-2 år
• Grunnleggende 

motoriske bevegelser
• Varierte og allsidige 

bevegelser og utvikle 
positiv selvoppfatning

• Rulle, krype, gå
• Begynne å:
• Lære å sette seg i 

tripptrapp-stolen
• Spise selv
• Enkle sanger og 

bevegelsesleker
• Bli kjent med egen kropp
• Sanseopplevelser; ta på, 

se, føle, smake og høre

2-3 år
• Utvide sine motoriske 

ferdigheter og 
kroppsbeherskelse

• Finmotorikk, rytme og 
motorisk følsomhet

• Hinke, hoppe, stupe kråke, 
kaste og ta imot ball

• Gå lengre turer – 
ulent terreng

• Kle på seg sjøl
• Konstruksjonslek
• Pinsettgrep

4-6 år
• Kjennskap til 

menneskekroppen
• Mer krevende motoriske 

utfordringer
• Kroppsbeherskelse

• Ballspill, klatring, 
balansering, hoppetau

• Regelleker
• Sangleker
• Finmotorikk (pinsettgrep)
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• Oppleve kunst, kultur og få uttrykke seg estetisk
• Få kulturelle opplevelser og gjøre noe sammen som bidrar til samhørighet
• Utforske forskjellige kreative metoder innenfor det estetiske området

Delmål Metode Voksenrollen

1-3 år
• Få erfaringer med å 

uttrykke seg gjennom 
musikk, dans, drama 
og forming

• Fantasi

• La barna utforske og 
bruke ulike materialer

• Voksne som følger 
barnas initiativ

• Mimelek
• Sang og dans

• La barna bli kjent med forskjellige 
uttrykk og metoder

• Være lyttende og oppmerksomme i 
forhold til barnas kulturelle uttrykk

• Motivere barna til å uttrykke seg 
og gi dem mulighet for å finne 
sine egne uttrykksformer

3-4 år
• Ta i bruk fantasien
• Kreativ tenking
• Skaperglede

• Sørge for tilgjengelighet 
av ulikt materiale

• Dans
• Musikk
• Sangopptreden

5-6 år
• Kunne se og uttrykke 

seg gjennom møte 
med  forskjellig kultur, 
estetikk og kunst

• Styrke sitt personlige 
uttrykk

• Styrke sin kulturelle 
identitet

• Voksne som motiverer 
barn til å uttrykke 
seg på ulike måter

• Dramatisere, fremføre 
dukketeater

  

PROGRESJONSPLAN:  
KUNST, KULTUR OG KREATIVITET
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• Bidra til at barna blir kjent med og får forståelse for planter, dyr, landskap, årstider og været
• Få prøve forskjellige former for hjelpemidler

Delmål Metode Voksenrollen

1-3 år
• Få positive opplevelser 

i naturen
• Bli kjent med ulike 

hjelpemidler
• Se på og være i været 

sammen med voksne

• Utforske naturen sammen 
med barna (Ulent terrent)

• Utforske bruken 
av kamera

• Kle seg etter været med 
hjelp fra en voksen

• Bruke lavvoen
• Spise ute

• Introdusere barna for 
naturens mangfold

• Være nysgjerrig sammen med barna

3-4 år
• Oppleve gleden med 

å ferdes i naturen
• Få grunnleggende innsikt 

i natur, miljøvern og 
samspill i naturen

• Kunne se på været og 
si hva slags vær har vi

• Friluftsaktiviteter og utelek 
i barnehagens hverdag

• Turer i nærmiljøet
• Samtale om naturvern
• Søppelsortering
• Undre seg sammen 

med en voksen om 
hvilke klær vi trenger

• Plukke bær, gå 
på bærturer 

• Tydelig og gode rollemodeller

5-6 år
• Iaktta, undre seg, 

eksperimentere, 
systematisere, beskrive 
og samtale om 
fenomener i naturen og 
den fysiske verden

• Se på været, si hva slags 
vær vi har og reflektere 
over årstidene.

• Videreutvikle barnas 
erfaringer med tekniske 
leker og hjelpemidler

• Natursti
• Kunne kle seg etter været, 

med veiledning av voksne
• Trene på knivbruk 

sammen med en voksen 
og lære knivregler

• Tenne bål, lære om 
farene ved bålbruk

• Bygge opp og legge til rette 
for videreutvikling

PROGRESJONSPLAN:  
NATUR, MILJØ OG TEKNOLOGI
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PROGRESJONSPLAN:  
ANTALL, ROM OG FORM
• Oppleve glede over og utforske og leke med tall og former
• Erfare, utforsker og leker med form og mønster
• Erfare ulike typer størrelser, former og mål gjennom å sortere og sammenligne
• Erfare plassering og orientering og på den måten evner å utvikle sine evner til lokalisering

Delmål Metode Voksenrollen

1-3 år
• Matematisk språk: skille mellom stor 

og liten, vite hva som er opp og ned
• Antall: på oppfordring hente to ting
• Skille mellom en og mange
• Resonnere: Hvilke klær trenger vi 

ute i dag? Rydde leker på rett plass
• Form og posisjon: Peke på hvor 

kroppsdeler er plassert
• Mønster og orden: Legge likt på likt, 

vise interesse for rytme og bevegelse

• Putteboks
• Memory
• Mattekassen
• Leken
• Dagsrytmen

Være lyttende og oppmerksomme 
i forhold til den matematikken 
barnet uttrykker gjennom lek, 
samtaler og hverdags aktiviteter. 
Støtte barnets matematiske 
utvikling med utgangspunkt 
i barnets interesser og 
uttrykksformer. Være bevisst eget 
begrepsbruk om matematiske 
fenomener. Styrke barnets 
nysgjerrighet, matamatikkglede 
og lyst til å utforske matematiske 
sammenhenger. Resonnere og 
undre seg sammen med barna om 
likheter, ulikheter, størrelser og 
antall og stimulere barnas evne til 
å bruke språket som redskap for 
logisk tenking. Sørge for at barna 
har tilgang til og tar i bruk ulike 
typer spill, teknologi, tellemateriell, 
klosser og formingsmateriell og 
tilbyr materiell som gir erfaring 
med klassifisering, ordning, 
sortering og sammenligning. Gi 
barna impulser og erfaringer med 
design ved og utforske, oppdage 
og skape ulike former og mønstre. 
Legge til rette for at barna i lek og 
hverdagsaktiviteter får erfaring 
med ulike typer mål, måleenheter 
og måleredskaper og stimulere 
barna til å fundere rundt avstander, 
vekt, volum og tid.

3-4 år
• Matematisk språk: Bruke ord som 

beskriver leker. (myk bamse, rød bil) 
• Følge instruksjoner knyttet til 

plasseringsord: under bordet, 
oppå benken, gjennom tunnelen

• Antall: Hente tre ting på oppfordring, 
viser med fingrene hvor mange år de er

• Tall, tallrekke og telling: 
oppfatter antall gjenstander opp 
til tre uten å måtte telle (f.eks. 
ant. øyne på terningen)

• Resonnering: kan dele likt 
med en venn (4 blyanter)

• Hente gjenstander som det 
trenger i sin aktivitet (saks, 
maleskrin, vann og pensler)

• Form og posisjon: legge 
puslespill med 4-5 brikker. Kan 
gå til en posisjon i rommet etter 
oppfordring. (kongen befaler)

• Mønster og orden: Ha kjennskap 
til at dagen har faste rutiner. Ordne 
gjenstander etter størrelse i rekke

• Lese bøker
• Puslespill
• Dagsrytme
• Leker i en pose. 

Hvordan kjennes 
de ut? Hva tror 
du det er? Ta så 
opp og beskriv 
hvilken leke det 
var og hvordan 
den ser ut.

• Eventyr
• Sang
• Dramatisering
• Organisert lek, 

kongen befaler, 
haien kommer

• Spille spill
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Delmål Metode Voksenrollen

4-5 år
• Matematisk språk: Bruker ord 

om forhold mellom størrelser. 
(En ballong er lettere enn en 
stein, jeg har lengre hår enn deg) 
Viser deg hva som er i midten

• Antall: Dekker bord til fem personer. 
(Fat, kniv og glass) Kan svare på 
hvor mange etter å ha telt fem ting.

• Tall, tallrekke og telling: Peketeller 
til fem, kan telleramsen til ti

• Resonnering: Resonnerer seg fram 
til hva som kommer først og sist i 
påkledning. Vet forskjell på hva som 
har hendt og hva som skal hende.

• Form og posisjon: Tegne et 
menneske, kopierer enkle figurer

• Mønster og orden: Lager egne mønster 
(Nabbe, tegning, hopping) Sortere 
etter egenskap (Form, størrelse, farge)

• Collage
• Veggavis
• Tankekart

5-6 år
• Tall: Kan lage og løse 

praktiske(muntlige) oppgaver med tall 
opp til 5, kan illustrere oppgaven med 
tegning, kan bruke hjelpemidler for å 
angi antall opp til 10. Forstår dobling/
halvering, kan telleramsen opp til 
20, kjenne igjen tallsymbolene fra 
1-15. Beherske kardinaltall – skjønne 
at 3 er 3) og ordinaltallsbegrepet 
(beskrive hvor du er i rekken) 
Kjennskap til begrepet nabotall

• Geometri: Kjenne igjen former fra 
dagliglivet (kule, terning) Lage enkle 
geometriske mønster, kan kategorisere 
formene etter antall kanter, kan bruke 
speilsymmetri i praktiske situasjoner

• Måling: Har erfaring med å måle 
med indirekte sammenligninger 
(areal, vekt, volum og lengde)

• Statistikk: Sortere etter egenskap 
(for, farge, myk, liten) Lage tegninger 
som viser sorteringen og antallet. 
Kjennskap til begrepet søylediagram

• Mattekassen/
ped.skapet

• Leken
• Dagsrytmen
• Førskoleklubben
• Bevisst valg av 

innhold på klubb
• Tankekart
• Mattelek
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• Respekt for menneskeverd og natur, åndsfrihet, 
nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet

Delmål Metode Voksenrollen

1-3 år
• Få erfaringer med 

og kjennskap til 
hverandres ulikheter

• Skape rom for undring 
om ulikheter

• Jobbe med empati

• Tydelige og gode forbilder
• Aktive sammen med barna i undring
• Hjelpe barna å finne svar

3-4 år
• Utvikle toleranse, 

respekt og interesse 
for andre mennesker

• Bli kjent med ulike 
tradisjoner og høytider 
som er representert 
i gruppen

• Støtte barna i undring 
og livets små og 
store mysterier

• Ta seg tid til å 
filosofere over daglige 
tanker, utfordringer 
og opplevelser

5-6 år
• Tilegne seg samfunnets 

grunnleggende 
normer og verdier. 

• Vise respekt for 
hverandres bakgrunn 
uansett kulturell eller 
religiøs tilhørighet

• La barna undre seg 
sammen og hver for seg

• La barna prøve å løse 
egne konflikter

• Bøker 

PROGRESJONSPLAN:  
ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI
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• Barna skal få oppleve sin rolle i samfunnet og muligheten til å påvirke det
• Undring over naturens mangfold
• Oppleve gleden med naturen
• Være med å feire lokale og nasjonale festdager

Delmål Metode Voksenrollen

1-3 år
• Få utforske og oppdage 

nærmiljøet sitt

Turer i nærmiljøet • Bevisste og aktive i forhold til å 
la barna utforske og oppdage

3-4 år
• Bli kjent med og delta 

i samfunnet gjennom 
opplevelser og 
erfaringer i nærmiljøet

Turer til steder i nærheten, 
Breidablikkvannet, 
gravlunden, fjellet, fjæra, 
etc. 

• Aktivt bidra til at barn får oppleve 
allsidigheten i nærmiljøet

5-6 år
• Utvikle tillit til egen 

deltakelse i og påvirkning 
av fellesskapet/samfunnet

La barnas valg og handlinger 
påvirke situasjoner
Besøke forskjellige 
institusjoner i nærmiljøet. 
F.eks. Isbjørnklubben, 
besøke kommunen v/
ordføreren, , andre 
barnehager, skole, etc.

• Stimulere barna slik at de ønsker 
å delta i daglige utfordringer

PROGRESJONSPLAN:  
NÆRMILJØ OG SAMFUNN            
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PROGRESJONSPLAN: SOSIAL KOMPETANSE 
EGENLEDELSE I LEK OG LÆRING

Delmål Metode Voksenrollen

1-6 år
• Empati og rolletaking
• «Empati betegnes som 

å vise omtanke og ha 
respekt for andres 
følelser og synspunkter. 
Rolletaking omhandler det 
å kunne leve seg inn i og 
forstå en annens rolle.»

Barnet viser empati ved:
• Å gjenkjenne og være 

i stand til å sette 
ord på sine egne og 
andres følelser

• Å være i stand til å skille 
mellom egne og andre 
menneskers følelser

• Å se ting fra 
andres synsvinkel i 
bokstavelig forstand

• Å sette seg inn i 
andres roller og andres 
intensjoner, tanker og 
motiver, inkludert hvordan 
ens egne handlinger 
virker på andre

• Å slutte seg til hvordan 
informasjonsb3ehov andre 
har i sin kommunikasjon

• Å lytte og være innfølende 
• Å kunne konversere 

med venner å ved å ta 
passende øyenkontakt, 
tone inn stemmeleie, 
vise passende 
kroppsspråk,osv.

Egenledelse i lek og læring

Spille spill / se bilder av 
forskjellige ansiktsuttrykk

Ha dette som tema på 
foreldremøte slik at også 
foreldrene kan få tips og 
ideer

Jobbe med temasamlinger 
og bruke «Hamza og 
Nelly» «Vennekort» og 
«Hjerteprogrammet»

Den voksne må:
• Hjelpe barna til å forstå at andre 

kan oppleve og  / eller føle noe 
ulikt enn dem selv (f.eks i lek), 
samtale med barna om det.

• Bruke ord på følelser for å 
bevisstgjøre forskjeller

• Hjelpe barna å sette ord 
på følelsene sine

• Anerkjenne barnas følelser
• Trøste og vise omsorg og godhet når 

noen er lei seg eller har slått seg
• Hjelpe barna å få fram og fortelle 

om ulike sider i en konflikt
• Undre seg sammen med barna 

over hva som har hendt og 
hva som skal skje videre

• Jobbe med å gjenkjenne ansiktsuttrykk 
og kroppsspråk hos andre

• Bruke bilder, tegninger eller rollespill 
for å gjøre barna oppmerksom på hvor 
forskjellig en situasjon kan oppleves
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Delmål Metode Voksenrollen

1 – 6 år
• Samarbeidsferdigheter
• «Å dele med andre, 

hjelpe andre samt følge 
regler og beskjeder. 
Evne til samarbeid med 
jevnaldrende og voksne»

Barnet viser 
samarbeidsferdigheter ved å:
• Vise omtenksomhet
• Hjelpe andre barn 

eller voksne
• Dele med andre
• Inkludere andre
• Følge voksnes beskjeder 

og instruksjoner
• Ta hensyn til andres 

ønsker og behov i leken
• Akseptere hjelp fra 

andre barn og voksne
• Forstå og følge lekeregler
• Hjelpe andre å mestre 

konflikter og ønske 
om deltagelse i lek

• Oppmuntre og 
støtte andre

• Gjøre det lett for andre 
å komme inn i lek

• Utføre handlinger som 
er til hjelp og nytte for 
andre, og evt. Vise glede 
ved disse handlingene

Egenledelse i lek og læring

Temasamlinger. Bruke «Nelly 
og Hamza» og «Vennekort»

Spill med flere deltakere for 
å øve på samarbeid, forstå 
og følge regler

Den voksen må:
• Introdusere begrepene 

omtenksomhet, inkludere, samarbeid 
og hva dette innebærer

• Oppmuntre barna til å hjelpe 
andre barn og voksne

• Legge merke til og gi positiv 
oppmerksomhet til/rose barn 
som samarbeider, deler, hjelper, 
inkluderer osv., og forteller om dette 
til andre barn i samling f.eks.

• Legge til rette for at barn kan 
hjelpe barn, f.eks. et stort og 
et lite barn i påkledning

• La barn få ansvar og 
arbeidsoppgaver, - hjelpe til med 
rydding, dekke bord og lign.
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Delmål Metode Voksenrollen

1 – 6 år
• Selvkontroll
• «For førskolebarn er 

selvkontroll å kunne 
utsette egne behov og 
ønsker i situasjoner 
som krever turtaking, 
kompromiss og felles 
avgjørelser. Selvkontroll 
handler også om å 
planlegge og vurdere 
egen atferd. Det å 
kunne vente på tur og 
inngå kompromisser»

Barn viser selvkontroll  
ved å: 
• Vente på tur
• Utsette oppfyllelsen av 

egne ønsker og behov ved 
turtaking og kompromiss 
i lek og samarbeid

• Å kompromisse i 
konfliktsituasjoner

• Å ta i bruk forsonende og 
innordnede ferdigheter 
(å gi seg, innrømme feil, 
tåle å tape, la seg lede, 
fire på egne krav og la en 
annens vilje få dominere 
når det er å sin plass)

• Å takle frustrasjon og 
vedgå egne tabber og feil

• Å tilgi andre mennesker 
og være i stand til 
å oppgi sinne

• Å vurdere og planlegge 
sin egen atferd

Egenledelse i lek og læring

Leke leker som fremmer 
impulskontroll (Rødt lys, 
haien kommer, stiv heks, 
o.l.)

Temasamlinger. Bruke «Nelly 
og Hamza», «Vennekort» og 
«Hjerteprogrammet»

Den voksne må legge opp til aktiviteter 
som trener barna i å:
• Vente på tur/turtaking
• La andres behov og vilje få dominere

Den voksne må:
• Hjelpe barna å forhandle 

i konfliktsituasjoner
• Selv innrømme feil, vise at man 

tåler å tape, la seg lede, fire på egne 
krav – vise dette tydelig for barna

• Hjelpe barna å kontrollere sinnet 
og aggresjon ved å gi dem 
alternative måter å handle på 

• Trene barn som har vanskelig med 
å håndtere sinne ved å samtale 
rundt situasjoner de står oppi

• Ha tydelige grenser
• Være gode rollemodeller
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Delmål Metode Voksenrollen

1-6 år
• Selvhevdelse
• «Selvhevdelse vises ved 

at barnet tar initiativ i 
forhold til andre, f.eks. til 
deltakelse, i samtale, lek 
og felles aktiviteter. Det 
handler om å hevde sine 
egne ønsker, meninger 
og behov og å kunne 
stå imot vennepress»

Barnet viser selvhevdelse 
ved å:
• Engasjere seg i prat med 

andre og i felles aktiviteter
• Ta initiativ til sosial 

kontakt på en 
passende måte

• Påkalle seg 
oppmerksomhet fra andre 
på en passende måte

• Utvikle evnen til å 
«lese» den sosiale 
situasjonen og innrette 
sin egen atferd etter det 
samspillet som pågår

• Klare å komme med i 
lek og felles aktivitet 
på en god måte

• Akseptere hjelp og 
å be om hjelp på en 
passende måte

• Hevde sine egne 
rettigheter og sine 
meninger, ønsker 
og behov

• Stå på egne krav når 
det er på sin plass

• Gi uttrykk for uenighet 
med andre på en sosialt 
akseptabel måte

• Stå i mot venne- og 
gruppepress

Egenledelse i lek og læring

Temasamlinger. Bruke «Nelly 
og Hamza», «Vennekort» og 
«Hjerteprogrammet»

Oppfølging av 
temasamlingene i her og nå 
situasjoner

Dramatisering av eventyr, 
rollespill, etc

Knytte innlæring av 
nye ferdigheter til 
hverdagssituasjoner

Den voksne må:
• I det daglige hjelpe barn som 

trenger det til å ytre meninger, 
tanker og til å tørre å si i fra

I samlinger:
• Legge opp samlingen slik 

at barna får trene seg på få 
andre øyne rettet mot seg

• La barna få trene seg på 
få snake foran andre

• Dramatisere eventyr, rollespill, 
hverdagssituasjoner

• Fokusbarn, ha et barn i fokus 
en uke – alle får si positive ting 
om barnet, prate om hva han/
hun er god på, hva liker, osv.

I lek:
• Barnet får trene seg på å si hva det 

mener, både positivt og negativt
• Barnet får trene seg på å 

ta kontakt med andre
• Barnet blir oppmuntret til 

å komme med innspill
• Barnet blir oppmuntret til å være 

støttende overfor andre
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Delmål Metode Voksenrollen

1-6 år
• Ansvarlighet
• «Ansvarlighet handler om 

å kunne kommunisere 
med voksne og vise 
respekt for eiendeler og 
arbeid. Ansvarlighet og 
tillit er nært knyttet til 
hverandre. For at barn 
skal utvikle ansvarlighet, 
må de vises tillit. Dette 
kan gjøres ved at de f.eks. 
får organisere egen tid og 
planlegge egne aktiviteter

Barnet viser ansvarlighet 
ved å:
• Vite forskjell på 

mitt og ditt
• Spørre om lov før det 

tar en annens leke
• Si ifra om urett til voksne
• Be om hjelp
• Holde avtale med voksne
• Inkludere andre i lek
• Begynne å jobbe 

selvstendig etter å 
ha fått en beskjed

• Hilse
• Gi uttrykk for 

egne meninger
• Stå imot gruppepress
• Vise tegn til å kunne ta 

et personlig ansvar

Egenledelse i lek og læring

Temasamlinger. Bruke «Nelly 
og Hamza», «Vennekort» og 
«Hjerteprogrammet»

Bruke dukker / rollespill

Benytte hverdagsaktiviteter 
(f.eks. måltider, garderobe) 
der voksne og barn er 
sammen for å bevisstgjøre 
barnet i her-og-nå 
situasjoner

Den voksne må:
• Gi barna ansvar for å utføre adekvate 

oppgaver (f.eks. små barn kan hente 
ting innenfor avdelingens vegger og 
eldre barn andre steder i barnehagen)

• Lage avtaler mellom barn og 
voksne som det er adekvat å 
tenke at barnet mestrer

• Hjelpe, gjennom egen væremåte, 
barna å reflektere over egne valg

• Støtte barnas initiativ til å ta ansvar
• Bruke arbeidet med medbestemmelse
• Gi barna medbestemmelse og 

ta konsekvensene av dette
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Delmål Metode Voksenrollen

1-6 år
• Lek, humor og glede
• «Handler om å kunne føle 

glede og kunne slappe 
av, spøke og ha det moro 
og kunne tre ut og inn 
av lekerammene, forstå 
lekesignalene, følge 
lekens skjulte regler om 
enighet, gjensidighet og 
turtaking og å involvere 
seg fullt og helt i lek»

Barnet leker og viser dette 
ved å:
• Tolke lekesignaler og 

ha en lekeinnstilling
• Vite forskjell på lek 

og virkelighet
• Bidrar med temaer 

og roller til lek
• Blir så opptatt av leken 

sammen med andre at det 
protesterer ved avslutning

Barnet viser glede og 
humor ved å:
• Være barnslig og spontan
• Le hver dag
• Ta initiativ til spøk
• Bli opptatt av å utforske
• Delta i aktiviteter 

med glimt i øyet

Egenledelse i lek og læring

Temasamlinger. Bruke «Nelly 
og Hamza», «Vennekort» og 
«Hjerteprogrammet»

Benytte hverdagsaktiviteter 
(f.eks. måltider, garderobe) 
der voksne og barn er 
sammen for å bevisstgjøre 
barnet i her-og-nå 
situasjoner

Bruke dukker / rollespill

Den voksne må:
• Ta opp temaer i samling 

som inspirerer til lek
• Gi barna felles opplevelser 

som grunnlag for lek
• Legge til rette for lek, fysisk og i tid
• Se og gripe fatt i humoristiske 

situasjoner
• Være bevisst at alle barn får bruke 

tilført kunnskap og delta i leken
• Ufarliggjøre situasjoner der 

prestasjonskravene blir for store
• Hjelpe barnet til å bearbeide 

opplevelser og følelser
• Fortelle morsomme historier, 

vitser og gåter
• Lese moro-vers, synge tøysesanger 

og kjente sanger for barna
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Fjelltroll: 916 50 620 - fjelltroll.fjordadalen@bhg.no

Fjordtroll: 916 50 621 - fjordtroll.fjordadalen@bhg.no

Lykketroll: 916 50 622 - lykketroll.fjordadalen@bhg.no

Sjarmtroll: 916 50 618 - sjarmtroll.fjordadalen@bhg.no

Småtroll: 916 50 623 - smatroll.fjordadalen@bhg.no

Tussetroll: 916 50 619 - tussetroll.fjordadalen@bhg.no

Kontaktinfo:
Fjordadalen FUS barnehage

Breidablikk 55
9610 Rypefjord 
Tlf: 916 50 617 

Epost: dl.fjordadalen@bhg.no
www.fus.no/fjordadalen

FJORDADALENBarnehagenavn
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