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Denne årsplanen skal vise hvordan barnehagen jobber for å oppfylle kravene 
i den nasjonale rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver. Årspla-
nen skal også beskrive hvordan vi jobber for å nå FUS sine felles målsetnin-
ger for barnehagene. 

1. OM ÅRSPLANEN OG FUS SINE MÅL FOR BARNEHAGENE

VISJON:
Sammen gir vi barndommen verdi: 

Vennskap, lek og glede 
og hverdagsmagi 

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

Våre metoder for å jobbe mot visjonen:
• Humor og glede er viktige metoder for å skape en positiv hverdag for store og små.
• Godt arbeidsmiljø og arbeidsglede.
• Barna møter voksne med lekekompetanse. 
• De voksne er profesjonelle og gode rollemodeller.
• Trygge og synlige voksne som ser det beste i hvert enkelt barn.
• Vi er nysgjerrig og undrende sammen. 
• Voksne som inkluderer og legger til rette for et trygt barnehagemiljø.
• Voksne som taler barnas sak, i alle situasjoner.
• Ladestasjoner for barna. 
• Støttende stillas for mestring, glede og utvikling.
• Barnet først.

VERDIER:
Glødende, skapende og tilstedeværende 

Verdiene er kulturbærerne i FUS. 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.

Våre metoder for å jobbe i tråd med verdiene:
I Alsgård fus er vi glødende når vi :
• møter alle barn og voksne med en positiv innstilling. 
• er fantasifulle, og engasjerte voksne. 
• sprer glede og humor i hverdagen, glade voksne skaper glade barn. 
• inspirerer hverandre. 
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1. OM ÅRSPLANEN OG FUS SINE MÅL FOR BARNEHAGENE

I Alsgård FUS  barnehage er vi skapende når vi :
• er kreative og nytenkende. 
• er anerkjennende voksne som lytter og tar barnas 

meninger på alvor.
• bekrefter barnas handlinger. 
• reflekterer sammen med barna
• legger til rette for utvikling og undring i hverdagen. 
• skaper magiske øyeblikk sammen med barna. 
• legger til rette for impulsive og planlagte aktiviteter. 

I Alsgård FUS er vi  tilstedeværende når vi 
• Har fokus på her og nå. 
• Er nysgjerrige sammen med barna 
• Er tilstede fysisk og mentalt.
• Ser hvert enkelt barn. 
• Byr på oss selv.
• Er spontane. 

I FUS barnehagene har vi et felles slag-
ord, «Barnet først». Det innebærer at alt 
vi gjør skal være til barnets beste. «Bar-
net først» er også navnet på vår kompe-
tanseutvikling, der målet er et likeverdig 
barnehagetilbud av høy kvalitet i alle våre 
barnehager.

I denne årsplanen er kapitlene bygd opp 
slik: Først en beskrivelse av hva ramme-
planen sier, så en beskrivelse av hvordan 
vi vil gjennomføre dette i praksis.

HOVEDMÅL:
Hovedmål: I Alsgård FUS betyr dette:
FUS barn har et positivt selvbilde De voksne:

• Er engasjert
• Er gode rollemodeller
• Er positive mot alle barn
• Bidrar til barnas trivsel, livsglede, mestring og 

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

De voksne:
• Er tilgjengelige
• Undrer seg  med barna
• Er ladestasjoner for barna
• Er aktive i leken sammen med barna
• Er støttende når det gjelder vennekompetanse
• Skaper magiske øyeblikk

FUS barn gleder seg til “resten av 
livet”, og vet at de har påvirknings-
mulighet og at innspillene deres teller

De voksne:
• Legger til rette for medvirkning og medbestem-

melse 
• Gir kunstnerisk frihet
• Tar barna på alvor
• Tar utgangspunkt i barnegruppens interesser
• Er kreative og inkluderende 

FUS barn har det gøy i barnehagen De voksne:
• Er glade i jobben
• Er positive
• Er aktive inne og ute
• Tar barns initiativ
• Er lekende og humoristiske
• Legger til rette for lek og aktivitet
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2. OM BARNEHAGEN

VELKOMMEN TIL ALSGÅRD FUS BARNEHAGE AS
Alsgård FUS barnehage ble en del av FUS kjeden i januar 2014. FUS kjeden eies av Trygge 
barnehager og består av mer enn 178 barnehager over hele landet fra Hammerfest i nord til 
Kristiansand i sør. Barnehagens plassering ligger sentralt på Alstad i Bodø kommune. Vi har 
kort vei til  kulturaktiviteter og ulike naturstier som bringer oss til flotte friluftsområder. Vi har 
et spennende uteområde som innbyr til kreativitet og motorisk utvikling. Vi har både ulendte 
og preparerte områder, en stor og fin sykkelsti og ei grillhytte som blir mye brukt.
Barnehagen gir et variert tilbud med utgangspunkt i Rammeplanen for barnehager. Vi har 
felles temaer gjennom året, men hver avdeling utarbeider sin individuelle plan for perioden.
Barnehagen består av to bygg med både storbarn-og småbarnsavdelinger, og med ansatte 
som er glødende, skapende og tilstedeværende.

VIKTIGE TELEFON NUMMERE:
Daglig leder: 99 20 30 72
Solstua: 99 20 30 73
Månestua: 99 20 30 74
Stjernestien: 99 20 30 75
Melkeveien: 99 20 30 76
Regnbuen: 99 20 30 77

Åpningstiden vår er fra 07.00 til 16.30.

VÅRE SATSNINGSOMRÅDER ER:
Barnet først (TIK, CLASS og egenledelse I lek og læring).
Smart mat. Vi serverer næringsrik og hjemmelaget mat fire ganger i uken.  Til frokost serve-
rer vi hjemmelaget havregrynsgrøt til de som ønsker det. 
Årets tema: Verdensrommet  https://fus.no/alsgard
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2. OM BARNEHAGEN 3. VÅRT VERDIGRUNNLAG 

Barn og barndom 
«Barna skal møtes som individer, og barnehagen skal ha respekt for barnets opplevelsesverden. 
Barns liv påvirkers av omgivelsene, men barn påvirker også sine egne liv.»

 (Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 8). 

Vårt syn på barn og barndom:
I Alsgård FUS barnehage skal vi gi barn, en hverdag som består av lek, mestring, trivsel 
og vennskap. Barna skal bli sett og hørt, og barna skal bli tatt på alvor. De voksne er 
anerkjennende, lyttende og ser barnets behov. Gjennom gode rutiner og tydelige grenser 
skaper vi forutsigbarhet og trygghet i barnehagehverdagen. Vi verdsetter lekens betydning 
og legger til rette for at leken skal ha en fremtredende plass i hverdagen her hos oss. FUS 
barn skal være robuste og klare til å ta fatt på resten av livet. Barnets beste er fundamentet 
i arbeidet vårt.  

Barna skal oppleve å erfare at sine meninger og handlinger har betydning for sin hverdag. 
Alsgård FUS barnehage er inkluderende og rommer alle barn, uavhengig av forutsetninger, 
perspektiver og erfaringer. Barna skal møtes med empati og få mulighet til å videreutvikle 
egen empati og evne til tilgivelse.

DEMOKRATI
«Barnehagen skal fremme demokrati og være et inkluderende fellesskap der alle får 
anledning til å ytre seg, bli hørt og delta. Gjennom å delta i barnehagens fellesskap skal 
barna få mulighet til å utvikle forståelse for samfunnet og den verden de er en del av.» 

(Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 8). 

Våre metoder for å fremme demokrati:
• Barna får delta I demokratiske prosesser.
• Gjennom samtaler(verbalt og nonverbalt) med barna, gir vi de mulighet for å ytre seg og 

bli hørt.
• Tilrettelegger for allsidige og varierte aktiviteter.
• Legge til rette for et godt fysiske lekemiljø for at alle skal få delta.

«Barnehagens verdigrunnlag skal formidles, praktiseres og oppleves i alle deler av barneha-
gens pedagogiske arbeid. Barndommen har egenverdi, og barnehagen skal ha en helhetlig 
tilnærming til barnas utvikling. Barnehagens samfunnsmandat er, i samarbeid og forståelse 
med hjemmet, å ivareta barnas behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som 
grunnlag for allsidig utvikling.»

(Rammeplan for barnehagen 2017, s. 7)
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MANGFOLD OG GJENSIDIG RESPEKT
«Barnehagen skal fremme respekt for menneskeverdet ved å synliggjøre, 
verdsette og fremme mangfold og gjensidig respekt. Barnehagen 
skal bidra til at alle barn føler seg sett og anerkjent for den de er, og 
synliggjøre den enkeltes plass og verdi i fellesskapet. Barnehagen skal 
legge til rette for kulturmøter, gi rom for barnas egen kulturskaping 
og bidra til at alle barn kan få oppleve glede og mestring i sosiale og 
kulturelle fellesskap.» 

(Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 9). 

3. VÅRT VERDIGRUNNLAG 

Våre metoder for å fremme mangfold og gjensidig respekt:
• Vi deltar på kulturelle tilbud i nærmiljøet. 
• Barnehagen jobber med ulike kulturelle temaer i løpet av året. 
• Barna skal få kjennskap til ulike kulturer, 

familiesammensetninger og språklige forskjeller. 
• Respektere hverandres ulikheter. 
• Har med oss Nrk BlimE-sang gjennom året. 
• Fremme mangfold og det flerkulturelle som en ressurs i 

barnehagen. 
• Vi har ett samarbeid med voksenopplæringen og har i perioder 

elever i språkpraksis. 

LIKESTILLING OG LIKEVERD
«Barnehagen skal fremme likeverd og likestilling uavhengig av 
kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet og 
kjønnsuttrykk, etnisitet, kultur, sosial status, språk, religion og 
livssyn. Barnehagen skal motvirke alle former for diskriminering 
og fremme nestekjærlighet.»

(Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 10)

Våre metoder for å fremme likestilling og likeverd:
• Vi har nulltoleranse mot rasisme og diskriminering. 
• Barna skal bli møtt på en likestilt måte uavhengig av kjønn, 

kultur, etnisitet og livssyn.  
• Vi snakker med barna om ulikheter og likheter, og sammen er 

vi nysgjerrige på det som er ulikt og likt. 
• Fremme gode holdninger, blant barn og voksne. 
• Barnets integritet skal respekteres. 
• Barna skal ha lik mulighet til å bli sett og hørt. De skal bli 

oppmuntret til å kunne delta på alle aktiviteter likt med 
felleskapet.

• Vi ser på mennesket som likeverdige, barn som voksne.  
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3. VÅRT VERDIGRUNNLAG 

Våre metoder for å fremme 
bærekraftig utvikling:
FN’s bærekraftsplan er verdens felles plan 
for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet 
og stoppe klimaendringene. Vi i Norge er 
forpliktet til å jobbe for å nå disse målene. 
Bærekraftig utvikling omhandler tre 
dimensjoner; økonomi, sosiale forhold 
og miljø/klima. Barna skal lære seg å ta 
vare på seg selv, hverandre og naturen. 
Barnehagen har en viktig rolle som 
fremmes av gode verdier, holdninger og 
praksis for et bærekraftig samfunn. 

ØKONOMI:
Vi jobber med å gjøre barna bevisste 
på å ta vare på det vi har, det er ikke 
bare å bruke og kaste. Leker og annet 
materiell må vi være forsiktige med, slik 
at vi ikke må kjøpe nytt, og dermed tar 
av naturressursene i verden. Gjenbruk er 
et konstant tema i vår barnehage. Ødelagt 
eller oppbrukt materiell kan få nye funksjoner 
og bruksområder. En ødelagt barnevogn 
kan bli olabil, og brukte eggekartonger 
kan bli julepynt. Ved matlaging er vi 
alltid bevisste på å lage nok mat til alle, 
men at vi unngår matsvinn. SmartMat 
er et matkonsept vi følger i FUS kjeden. 
Konseptet skal først og fremst fremme 
matglede hos barna. Maten som blir 
servert skal være råvarer av høy kvalitet, 
og vi serverer vann som tørstedrikk. Ved 
matbordet har vi samtaler med barna om 
hvor maten kommer fra, og eventuelt 
hvilket dyr. På denne måten legger vi til 

BÆREKRAFTIG UTVIKLING
«Bærekraftig utvikling omfatter natur, økonomi og sosiale forhold og 
er en forutsetning for å ta vare på livet på jorden slik vi kjenner det. 
Barnehagen skal bidra til at barna kan forstå at dagens handlinger har 
konsekvenser for fremtiden.»

 (Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 10). 
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rette for at barna tilegner seg gode kostholdsvaner og et virkelighetsorientert syn på maten 
vi spiser.   

SOSIALE FORHOLD:
Gjennom samtaler med barna legger vi til rette for at barna får et dyr og naturvennlig syn. 
Alle dyr og planter har en funksjon, og barna skal gjennom erfaringer lære å vise omsorg og 
ta vare på omgivelsene og naturen.

Vi snakker med barna om det å være medmenneskelig – hva vil det si å være en god venn? 
Barna blir oppfordret til samarbeid og hjelpe hverandre. Barna får erfaring med at vi er 
forskjellige, men at alle mennesker er like mye verdt. 

Miljø/klima:
Vi skal få en Grønt Flagg sertifisering, som er et pedagogisk verktøy som bidrar til å 
øke kunnskap og skaper et felles engasjement hos barn og voksne. Det understøtter 
utdanningsmål og bidrar til bærekraftig utvikling både lokalt, regionalt og globalt, og sørger 
for bevisstgjøring og gode holdninger. Vi er ofte på turer til nærområdet slik at barna får 

3. VÅRT VERDIGRUNNLAG 
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en tilknytning til nærmiljøet. Når vi er ute på tur praktiserer vi sporløs ferdsel, hvor vi ikke 
etterlater oss søppel og tar vare på området vi bruker. Når mulighetene byr seg, prøver vi 
oss på dyrking av egne planter, som karse i påsken, og andre grønnsaker på våren. Dette gir 
barna et syn på hvor maten kommer fra, og gir også et engasjement i å ta vare på planter, og 
det blir ekstra gøy å spise maten man selv har dyrket. Barna får gode naturopplevelser og blir 
kjent med naturens mangfold. Ved bruk av utforskende arbeidsmetoder vil vi kunne ivareta 
barns lekende tilnærming til nye fenomener og gleden i å oppdage noe nytt.  Nedenfor vises 
en modell av miljøtrappa som vi bruker som et verktøy for å gi barna naturopplevelser i tidlig 
alder, som er av betydning for deres holdninger til naturen senere i livet.

LIVSMESTRING OG HELSE
«Barnehagen skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og forebygge 
krenkelser og mobbing. Barna skal få støtte i å mestre motgang, håndtere utfordringer og bli 
kjent med egne og andres følelser. Barnehagen skal være en arena for daglig fysisk aktivitet og 
fremme barnas bevegelsesglede og motoriske utvikling. Måltider og matlaging i barnehagen 
skal gi barna et grunnlag for å utvikle matglede og sunne helsevaner.»

 (Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 11). 

Våre metoder for å fremme livsmestring og helse:
• Vi legger til rette for allsidige bevegelseserfaringer inne og ute, året rundt.
• Vi støtter barna med å mestre motgang, håndtere utfordringer og hjelper barna til å 

forstå, regulere og håndtere følelser.
• Vi gir barna muligheten til ro og hvile i løpet av barnehagedagen. 
• Vi er med på å utvikle matglede gjennom SMART MAT, og gjennom medvirkning i mat og 

måltidsaktiviteter får barna mulighet til å tilegne seg sunne matvaner.
• Barna får støtte i sosiale interaksjoner for å utvikle seg selv som individer, og det å 

fungere i en gruppe og samspill med andre.
• Vi fremmer et inkluderende og stimulerende miljø hvor alle barn opplever å bli sett, og 

kan delta i lek. 

3. VÅRT VERDIGRUNNLAG 
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«Barnehagens innhold skal være allsidig, variert og tilpasset enkeltbarnet og barnegruppen. 
I barnehagen skal barna få leke og utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. Arbeidet 
med omsorg, danning, lek, læring, sosial kompetanse og kommunikasjon og språk skal ses 
i sammenheng og samlet bidra til barns allsidige utvikling.»

(Rammeplan for barnehagen 2017, s. 19)

Barnet først er et helthetlig system for å styrke de ansattes kunnskap og handlingskompetanse. 
Det består av tre ulike hovedområder som sammen bidrar til å styrke barns allsidige utvikling; 
sosioemosjonell støtte og veiledning, organisering og ledelse samt læringsstøtte.

SOSIOEMOSJONELL STØTTE OG VEILEDNING:
Positivt klima og negativt klima: smil, latter, entusiasme, positiv kommunikasjon, respekt 
for hverandre, fravær av straff, hån, kjeft, sarkasme og erting.
Sensitive voksne-trygge barn: hjelper barna med konflikthåndtering, er oppmerksom, 
bidrar til trygghet.
Barns perspektiv og medvirkning: viser fleksibilitet, ivaretar barnas perspektiv, lar barn 
utrykke seg.
Emosjonskompetanse: identifiserer og forstår egne følelser, bruker følelser til å navigere i 
sosiale interaksjoner, bruker emosjonell bevissthet til å veilede i problemløsning, håndterer 
frustrasjon og er i stand til å vente på det man vil ha, forhindrer at stress og uro overvelder 
evnen til å tenke klart og har kontroll over hvordan og når man uttrykker følelser.
Emosjonsveiledning: er bevisst barnets følelser, er tilstede, oppretter kontakt med barnet, 
viser forståelse og aksept for barns følelser (bruk kroppsspråk, pust, tone og evt ord). «Går 
inn i følelsen»/ navngir følelsen. Hvis nødvendig, hjelper og støtter barnet i problemløsningen 
(trøst, pek ut en retning, assister, sett grenser).
 
ORGANISERING OG LEDELSE:
Gruppeledelse og veiledning: er proaktiv og forebygger, gir trygge og forutsigbare rammer.
Tilrettelegge for lek, læring og overganger: klare rutiner, sikrer flytende overganger, barna 
kjenner til regler, lite venting.
Variasjon: varierte materialer i barns høyde, barnefokus, effektiv tilrettelegging.
 
LÆRINGSSTØTTE:
Begrepsutvikling, forståelse og dybdelæring: integrerer ny kunnskap til etablert 
kunnskap, bidrar til økt kunnskap knyttet til hverdagsopplevelser, skaper sammenhenger i 
barnas liv, utfordrer til barns tenkning og problemløsning
Tilbakemeldinger: bruker hint og gir verbal eller fysisk støtte til barnas læring og mestring, 
forklarer begreper og hendelser, utvider, gir gode og konkrete tilbakemeldinger, anerkjenner 
innsats og gjennomføring.
Språk: hyppige samtaler, frem- og tilbake utvekslinger, stiller åpne spørsmål, repeterer 
barnas utsagn, selvsnakk, parallellsnakk, variert språk, forklarer ord og knytter ord til 
hendelser/erfaringer her og nå.

4. BARNEHAGENS FORMÅL OG INNHOLD
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ORGANISERING
OG LEDELSE

LÆRINGS-
STØTTE

SOSIO-
EMOSJONELL 
STØTTE OG 
VEILEDNING

- Positivt og negativt klima

- Sensitive voksne - 
trygge barn

- Barns perspektiv 
og medvirkning

- Variasjon

- Tilbakemeldinger
- Begrepsutvikling 

forståelse
og dybdelæring

- Egenledelse i 
lek og læring

- Gruppeledelse og veiledning
- Tilrettelegge for lek, læring og overganger

- Emosjonskompetanse
- Emosjonsveiledning

- Språkstøtte

4. BARNEHAGENS FORMÅL OG INNHOLD

Egenledelse i lek og læring: støtter barn i sin utvikling av egenledelsesfunksjonene; 
planlegging, organisering, arbeidshukommelse, fleksibilitet, selvregulering, selvmonitorering, 
igangsetting, samt tilrettelegger for et variert og rikt lekemiljø og deltar i barnas lek.

SLIK ARBEIDER VI MED BARNET FØRST:
Omsorg –   barna skal oppleve en trygg og kjærlig hverdag, med anerkjennende voksne 
som skaper tillit og relasjonelle bånd. Personalet skal støtte og oppmuntre til utforskning, 
utvikling og mestring.

Vennskap og felleskap – Vi fokusere på relasjoner barn – barn, lekekompetanse, voksne som er tett 
på - observerer og støtter. Deltagende voksne i lek. Hjelper og veileder barn i konflikthåndtering. 
Nulltoleranse for mobbing og krenkelser. 

Tilhørighet og danning - Meningsfulle opplevelser, deltakelse i fellesskapet, synliggjøre og 
verdsette mangfoldet. Anerkjenne barnas perspektiver og handlinger. Utfordre barns tanker og 
inviterer til utfordrende samtaler. Barn utvikler et positivt selvbilde, og allsidig utvikling. 

Lek – Inspirerende lekemiljø, engasjerte og lekne voksne som deltar på barnas premisser. 
Inkluderende praksis, og legge tilrette for at leken skal få muligheter. Voksne som veileder og 
støtter barnas initiativ til lek. Berike leken, og videreutvikle den. 

Kommunikasjon og språk - Legge til rette for hverdagssamtaler, lyttende voksne som viser 
engasjement og tilstedeværelse. Voksne som er gode samtalepartnere, med god kompetanse 
på barns språkutvikling. Anerkjenne barns nonverbale og verbale uttrykk, som verdifulle 
kommunikasjonsuttrykk. Gi barna positive og varierte erfaringer med å bruke språk som redskap. 
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5. BARNS MEDVIRKNING

Våre metoder for å sikre barns medvirkning:
• Vi er bevisst på at barna uttrykker seg på forskjellige måter. 
• Vi skal tilrettelegge for at barna skal få medvirke på måter som er tilpasset barnas alder, 

erfaringer, individuelle forutsetninger og behov. 
• Vi er bevisst på at de yngste barna og barn som kommuniserer på andre måter enn 

gjennom språk, har rett til å gi uttrykk for sine synspunkter. 
• Barnas synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med alder og modenhet.
• Som voksen skal vi tolerere at vi ikke vet alt om barnet, og møte det med positiv 

holdning
• Den voksne må beherske å ikke vite, først da åpner det seg opp muligheter 
• Observere hva barna er opptatte av, og tar dette videre i planene.
• Planer kan endres på ut fra barns behov og ønsker. Det gis rom for endringer i 

hverdagen.

«Barnehagen skal ivareta barnas rett til medvirkning ved å legge til rette for og oppmuntre til at 
barna kan få gitt uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet.  Alle barn skal få erfare 
å få innflytelse på det som skjer i barnehagen på måter som er tilpasset barnas alder, erfaringer, 
individuelle forutsetninger og behov.»

(Rammeplan for barnehagen 2017, s. 27)
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5. BARNS MEDVIRKNING 6. SAMARBEID

Alsgård FUS barnehage har mange samarbeidspartnere. Den største og aller viktigste 
samarbeidspartneren vi har er foreldrene. Foreldrene kjenner barna sine best og sammen 
skal vi samarbeide for at barna har det best mulig, den tiden barna går i barnehagen. 
Foreldrene skal føle seg trygge på at barnet får den oppmerksomheten, omsorgen, kjærligheten 
og stimuleringen det har behov for. Nøkkelen til ett godt foreldresamarbeid er relasjoner. 
Relasjoner kan bety så mye, men for oss betyr det at du skal se den enkelte forelder, den skal 
føle seg hørt og den skal føle at du alltid setter barnet deres først.

 
ARENAER OG METODER FOR SAMARBEID OG FORELDREMEDVIRKNING:
• I det daglige, levering og henting. Gjensidig informasjon.
• Foreldremøter, utviklingssamtaler. 
• SU (samarbeidsutvalg) og foreldreråd. 
• Fester og markeringer. 
 
 
ANDRE SAMARBEIDSPARTNERE: 
• FUS administrasjonen
• Foreldre/foresatte
• Bodø Kommune
• Barnehagekontoret
• Skoler
• Universitet i Nordland.

SAMARBEID MED ANDRE INSTANSER:
• FUS administrasjonen.
• Bodø kommune – barnehagekontoret.
• Ulike instanser innad i kommunen , da tverrfaglig og helhetlig tenkning bidrar til at 

barna får det beste utgangspunktet for hjelp. Eksempler på dette kan være, PPT, BUP, 
helsestasjon,  og skolen.

SAMARBEID
«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. Samarbeidet mellom hjemmet 
og barnehagen skal alltid ha barnets beste som mål. Foreldrene og barnehagens personale har et 
felles ansvar for barnets trivsel og utvikling.»

 (Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 29).
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Våre metoder for å sikre en trygg og god tilvenning:
• Sette av god tid til tilvenning for alle barn.
• Gi foresatte informasjon om barnehagens rutiner for oppstart og tilvenning og bakgrunn 

for rutinene.
• Invitere alle barn og foresatte på besøk i barnehagen før oppstart og avtale hjemmebesøk.
• Ha en tilknytningsperson ved oppstart for alle barn.
• Ha tett dialog med barnas foresatte i tilvenningsperioden.
• Gjennomføre en oppstartsamtale med alle foresatte i god tid før oppstart, samt en opp-

følgingssamtale kort tid etter oppstart.
• Arrangere et felles foreldremøte for alle nye barn.
• Tilrettelegge for en trygg og god oppstart uansett når på året barnet begynner og uansett alder.

Alle barn er forskjellige med forskjellige behov, det er viktig at foreldre/foresatte setter av 
god tid til tilvenning. Det er minimum tre dager tilvenning, noen barn trenger mer tid, så vi 
anbefaler foresatte og ha god tid i tilvenningsperioden. Slik at overgangen til barnehage blir 
best mulig for barnet. Barnet blir tett fulgt opp den første tiden, vi tilpasser oss når det gjel-
der rutiner og organisering, slik at barnet får tid til og etablere relasjoner til både personalet 
og andre barn.

Link

OVERGANGER INNAD I BARNEHAGEN 
«Personalet skal sørge for at barn og foreldre får tid og rom til å bli kjent med barna og 
personalet når de bytter barnegruppe.»

 (Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 33).

Våre metoder for å sikre en god overgang innad i barnehagen:
Overgang mellom avdelingene. 
Slik gjør vi det:
• Pedagogene bruker god tid på å vurdere hvilken avdeling de ulike barna skal til. Det er viktig 

for oss å bevare vennskap og legge til rette for hva som er det beste for hvert enkelt barn. 
• Barnet får besøke avdelingen det skal på.
• Overgangssamtale mellom pedagogene på avdelingene det gjelder.
• Foreldresamtale mellom foresatte og storbarnsavdeling.

7. OVERGANGER

Tilvenning i barnehagen
«Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene legge til rette for at barnet kan få en trygg og god 
start i barnehagen. Barnehagen skal tilpasse rutiner og organisere tid og rom slik at barnet får tid 
til å bli kjent, etablere relasjoner og knytte seg til personalet og til andre barn.»

(Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 33).

https://fus.no/files/barnehager/files/22/FUS%20standard%20for%20tilvenning_626ae74df40f3.pdf
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7. OVERGANGER

• Når barnet begynner på ny avdeling legger vi opp til at de første dagene skal være rolige 
på avdelingen. Vi deler blant annet opp i mindre grupper slik at barna skal få gode mulig-
heter til å danne vennskap og nye relasjoner, bli godt kjent med personalet på avdelingen, 
nye rutiner og omgivelser. 

• 
OVERGANG MELLOM BARNEHAGE TIL SKOLE 
«Barnehagen skal i samarbeid med foreldre og skolen legge til rette for at barna kan få en 
trygg og god overgang fra barnehage til skole og eventuelt skolefritidsordning. De eldste 
barna skal få mulighet til å glede seg til å begynne på skolen og oppleve at det er en sam-
menheng mellom barnehagen og skolen. Barnehagen skal bidra til at barna kan avslutte 
barnehagetiden på en god måte og møte skolen med nysgjerrighet og tro på egne evner.»

 (Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 33).

OVERGANGSSAMARBEID MED SKOLEN
Overgang fra barnehage til skole – en nøkkel til livslang læring.

Slik gjør vi det:
• Barnehagen har overgangsrutiner på samarbeidet mellom barnehage og skole i forbindelse 

med skolestart.
• Samtale mellom foresatte, pedagog og barnet som skal starte på skolen, her fyller vi ut 

overgangsskjema skole/barnehage og snakker om skolestart. Foresatte signerer og skje-
maet sendes til skolen. Overgangsskjemaet arkiveres i skolens elevmappe. 

• TRAS skjema og annen relevant informasjon blir oversendt til skole med foresattes samtykke.
• Overgangsmøte mellom pedagog, foresatte og skolen ved behov. 
• Egne skolebesøksturer for skolestarterne. Vi ønsker å tilstrebe at alle skolebarn får besøkt 

sin kommende skole.
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8. BARNEHAGEN SOM PEDAGOGISK VIRKSOMHET

BARNEHAGEN SOM PEDAGOGISK VIRKSOMHET
LÆRENDE ORGANISASJON 
«Målet med barnehagen som pedagogisk virksomhet, er å gi barna et tilrettelagt tilbud i 
tråd med barnehageloven og rammeplanen. For å oppnå dette skal barnehagen være en 
lærende organisasjon, og det pedagogiske arbeidet skal være begrunnet i barnehageloven 
og rammeplanen .»

(Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 37).

I FUS er vi lærende barnehager. Personalet er i kontinuerlig utvikling, reflekterer over faglige 
og etiske problemstillinger, holder seg faglig oppdatert og er gode rollemodeller. Senge 
(2006) sier: “en lærende organisasjon er en organisasjon som kontinuerlig forbedrer sin 
evne til å skape sin egen framtid.” Vi legger derfor vekt på at personalet utvikler sine evner 
og bygger sin kapasitet slik at barna møter omsorgsfulle og kompetente ansatte.

Våre metoder for å opprettholde en lærende organisasjon: .
• Vi har en tilbakemeldingskultur der det er rom for å reflektere over arbeidet vi gjør, som 

er med å sikre arbeidets faglige forankring.
• Vi observerer, reflekterer og evaluerer egen praksis, og gjør nødvendige endringer for 

barnas beste.
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8. BARNEHAGEN SOM PEDAGOGISK VIRKSOMHET

• Vi innhenter ekstern kompetanse, for å heve kvaliteten i barnehagen.
• Fagdager gjennomføres gjennom året, der personalet får faglig påfyll.
• Vi gjennomfører månedlige personalmøter der det blir tilrettelagt for faglig 

utvikling hos personalet. 
• Det blir gjennomført avdelingsmøter hvor det arbeides med det faglige arbeidet, 

på avdelingsnivå, og hvordan vi som avdeling kan best mulig gjennomføre 
arbeidet.

• Alle møter skal være lærende møter.
• Det legges til rette for personlig mestring blant personalet, som er et kriteria for en 

lærende organisasjon.  

PLANLEGGING
«Planlegging gir personalet grunnlag for å tenke og handle langsiktig og systematisk 
i det pedagogiske arbeidet. Planleggingen skal bidra til kontinuitet og progresjon for 
enkeltbarn og barnegruppen, og skal være utgangspunkt for refleksjon og utvikling 
av virksomheten.»

(Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 37). 
Våre metoder for planlegging:
MyKid. Her legger vi opp ukeplan for avdelingene der vi legger til rette for ulike 
typer aktiviteter. Vi lytter til barns interesser og innspill når vi legger opp planer for 
barnehagehverdagen. Dette kan vi gjøre ved å ha direkte samtaler med barna der de 
forteller hva de liker å foreta seg i barnehagen. 
Prosjektbasert metode. Vi finner i samarbeid med foreldrene og barna et tema vi vil 
jobbe med i et helt barnehageår. Prosjektarbeid er en pedagogisk metode som gir oss 
mulighet til å belyse et tema på mange ulike måter. 
Planleggingsdager. I løpet av ett barnehageår har vi 5 planleggingsdager. Hele 
personalet skal delta hvor vi har lærende møter med faglig innputt. 
Ulike typer møter som avdelingsmøter, personalmøter, pedagogiske møter. Her 
har personalgruppen muligheter for å dele erfaringer, komme med innspill på tvers av 
avdelingene. Gjennom observasjoner får vi innblikk i barnas hverdag, og legger planer 
ut ifra det.

VURDERING
«Barnehagen skal jevnlig vurdere det pedagogiske arbeidet. Det betyr at det 
pedagogiske arbeidet skal beskrives, analyseres og fortolkes ut fra barnehagens planer, 
barnehageloven og rammeplanen. Vurderingsarbeidet skal bygge på refleksjoner 
som hele personalgruppen er involvert i. Barnets trivsel og allsidige utvikling skal 
observeres og vurderes fortløpende, med utgangspunkt i barnets individuelle 
forutsetninger og kunnskap om barns utvikling og behov. Barnets erfaringer og 
synspunkter skal inngå i vurderingsgrunnlaget.»

 (Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 38).
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8. BARNEHAGEN SOM PEDAGOGISK VIRKSOMHET

VÅRE METODER FOR VURDERING:
• CLASS
• TIK
• Tilsyn fra Bodø kommune
• Ecers
• TRAS
• Ulike observasjoner, både planlagte og spontane. 
• Evaluering

DOKUMENTASJON 
«Dokumentasjon av personalets arbeid synliggjør hvordan personalet arbeider for å oppfylle 
kravene i barnehageloven og rammeplanen. Dokumentasjon av det pedagogiske arbeidet 
skal inngå i barnehagens arbeid med å planlegge, vurdere og utvikle den pedagogiske 
virksomheten.»

 (Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 39).

Våre metoder for dokumentasjon:
• Mykid – planer, bilder og informasjon legges tilgjengelig for foreldrene, og til bruk for 

vurdering av eget arbeid iht kravene i barnehageloven og rammeplanen. 
• Det brukes ulike observasjonsmetoder som synliggjør barnehagens praksis, og legges til 

grunn for vurdering, planlegging og endring av pedagogisk arbeid. Blant annet CLASS. 
• Ulike møtearenaer som gir mulighet for refleksjon og diskusjon over egen praksis.
• Prosjektarbeid
• Delingskultur på tvers av avdelingene/FUS barnehagene og barn-barn.
• Valg og tolkninger basert på observasjoner, refleksjoner og vurderinger. 

TILRETTELEGGING AV DET ALLMENNPEDAGOGISKE TILBUDET FOR  
BARN SOM TRENGER EKSTRA STØTTE 
Barnehagen skal tilpasse det allmennpedagogiske tilbudet etter barnas behov og 
forutsetninger, også når noen barn har behov for ekstra støtte i kortere eller lengre perioder. 
Barnehagen skal sørge for at barn som trenger ekstra støtte, tidlig får den sosiale, pedagogiske 
og/eller fysiske tilretteleggingen som er nødvendig for å gi barnet et inkluderende og likeverdig 
tilbud. Inkludering i barnehagen handler også om tilrettelegging for sosial deltakelse. Hvis 
det er grunn til å tro at barnets behov ikke kan dekkes innenfor det allmennpedagogiske 
tilbudet, skal barnehagen opplyse foreldrene om retten til å kreve en sakkyndig vurdering 
av om barnet har behov for spesialpedagogisk hjelp (Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 40).

Våre metoder for tilrettelegging av det allmennpedagogiske tilbudet:
• Ved å jobbe med kompetanseheving i personalgruppen. 
• Jobbe tett og grundig med tema inkludering for å skape et inkluderende felleskap i hver 

enhet og hele barnehagen. 
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8. BARNEHAGEN SOM PEDAGOGISK VIRKSOMHET

• Deltar i Bodø kommunes satsning, kompetanseløftet, og bruker kunnskapen ut i hverdagen.
• Bruke fagteam eller andre ressurser om vi har behov for støtte og veiledning. 
• Hverdagen tilrettelegges slik at barn som trenger ekstra støtte, får den tilretteleggingen 

de har behov for i felleskapet.  
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Kunnskapsdepartementet. (2017). Rammeplan for barnehagen: Forskrift om rammeplan for 
barnehagens innhold og oppgaver. Hentet fra https://www.udir.no 

9. KILDER 

https://www.udir.no 
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NOTATER

9. KILDER 
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Kontaktinfo:
Daglig leder:
Kristin Engøy

Tlf: 99 20 30 72 
Epost: dl.alsgard@bhg.no

Besøksadresse:
Garnveien 70 

8013 Bodø
Tlf: 75 50 09 70 

www.fus.no/alsgard

Alsgård Barnehagenavn


