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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 175 barnehager fra Hammerfest i nord til Kristiansand i sør. 
Barnehagens plassering ligger sentralt på Alstad i Bodø kommune. Vi har kort vei til strand, 
fjære, 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.

ÅPNINGSTIDEN VÅR ER FRA 07.00 TIL 16.30. 

Våre satsningsområder er:
Egenledelse i lek og læring, SmartMAT, språk og natur. 
Vi har varm lunsj fire dager i uken.
Barnehagen består av to bygg med både storbarn-og småbarnsavdelinger, og 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
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VERDIGRUNNLAGET I  
ALSGÅRD FUS BARNEHAGE

GRUNNVERDIER
FUS barnehagene har 3 felles grunnverdier. Disse er glødende, skapende og tilstedeværende. 
Her er hva vi i Alsgård FUS barnehage legger i disse verdiene: 

GLØDENDE: 
• Positiv innstilling
• Engasjement
• Arbeidsglede
• Godt humør
• Glade voksne skaper glade barn
• Vi inspirerer hverandre
• Vi tar vare på de gylne øyeblikkene

SKAPENDE: 
• Vi er kreative
• Nytenkende
• Felles samhold
• Vi gir andre mestringsfølelse
• Vi skaper magiske øyeblikk sammen med barna

TILSTEDEVÆRENDE: 
• Vi har fokus på her og nå
• Vi er nysgjerrige sammen med barna
• Vi er tilstede fysisk og mentalt
• Vi ser hvert enkelt barn
• Vi byr på oss selv
• Vi er spontane
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PEDAGOGISK GRUNNSYN: 

Hva er ett pedagogisk grunnsyn?
«Pedagogisk grunnsyn blir definert som den virkelighetsoppfatning, de verdier og holdninger 
som ligger til grunn for pedagogisk virksomhet».
Alle de ansatte skal drøfte sitt syn på barn, barndom og voksenrollen. Sammen skal vi jobbe 
for å fremme lek, læring, trygghet og omsorg for barnet.

Vårt pedagogiske grunnsyn: 
I Alsgård FUS barnehage skal barna bli møtt av omsorgsfulle voksne som er tilstede med hele 
seg i alt de gjør. De skal bli sett og hørt og barna skal bli tatt på alvor. De voksne må være 
anerkjennende, lyttende og se 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.

VERDIGRUNNLAGET I  
ALSGÅRD FUS BARNEHAGE
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BARNEHAGENS 
SATSNINGSOMRÅDER OG 
OVERORDNET MÅL

FUS BARNEHAGENS HOVEDMÅL:
1.   FUS barn har et positivt selvbilde. 

Vi voksne legger til rette for mestringsopplevelser, positive tilbakemeldinger, har en 
anerkjennende holdning og bidrar til å gi barna en trygg hverdag. 

2.  FUS barn er trygge og forskende, trives i lek og har vennekompetanse.  
Voksne som er glødende, skapende og tilstedeværende, som legger til rette for et godt 
lekemiljø. Vi som voksne skal være tilstede i leken og veilede barna. 

3.  FUS barn gleder seg til «resten av livet», de vet at de har påvirkningsmulighet og at 
innspillende deres teller. Vi legger til rett for at barna blir sett, hørt og får medvirke.

4.  FUS barn har det gøy i barnehagen.  
Dette mener vi skapes gjennom trygge voksne, lekende voksne og tilstedeværende voksne. 

SPRÅK
Språklige ferdigheter har stor betydning for barnas trivsel og følelse av mestring i hverdagen. 
Har barna en solid språklig kompetanse har de gode forutsetninger for samspill med andre, 
deltakelse i lek, vennskap og læring. 

Ved at barnehagen bidrar til at barna får leke med språk og tekst, stimulerer vi til språklig 
nysgjerrighet, bevissthet og utvikling. 

Slik jobber vi med språk:
- Vi leser for barna.
- Gjennom formelle, uformelle og spontane hverdagssamtaler.
- Vi er bevisst på å benevne ved å bruke de riktige ordene.
-  Vi skal være bevisst på eget språkbruk, fremstå som gode språkmodeller og snakke 

tydelig.
-  Vi voksne skal være støttende og hjelpe barna med å sette ord på opplevelser,  

handlinger og følelser.
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NATUR 
Naturen er en læringsarena som skal være med på å fremme forståelse og gi barna positive 
opplevelser gjennom lek og læring.
Naturen er et godt eksempel på et miljø hvor språk og vennskap dannes. Et stort uteareal 
og stor variasjon i terreng bidrar til at barna utvikler fantasileker, den motoriske utviklingen 
styrkes og konfliktene blir færre.

I Alsgård Fus barnehage er vi opptatte av:
• At barn skal få gode og positive naturopplevelser ved at de blir miljøbevisste og lærer 

hvordan vi skal ta vare på naturen.
• At naturen gir rom for fysisk utfoldelse, opplevelser og undring. Vi skaper sammenheng i 

dette gjennom samtaler, formingsaktiviteter, matematikk, lek, drama, sang og musikk.

Slik jobber vi med natur:
- Vi skal lære barna å ta vare på naturen.
- Barna skal delta i matlaging og få innsikt i produksjon av matvarer.
- Barna skal få kjennskap om ulike årstider, vær, planter og dyr.
- Barna skal få bruke naturmaterialer til å utvikle sin kreativitet.  
- Vi utforsker uteområdet og nærmiljøet.

PROSJEKTBASERT METODE: 
Vi har valgt å la oss inspirere av andre FUS barnehager som bruker prosjektarbeid som 
metode. 
Vår erfaring er at barna lærer og engasjerer seg bedre når vi jobber prosjektbasert.  
Vi opplever at barna syns dette er spennende og de får tid til å utforske og sette seg inn i 
temaet. 

Metoden:
Prosjektarbeid er en pedagogisk metode som gir oss mulighet til å belyse et tema på mange 
ulike måter. Arbeidet vårt er knyttet opp til et spesielt tema over en halvårs periode. Videre 
er dette en metode som gir oss mulighet til nytenking og kreativitet. Vi starter hver periode 
med en felles opplevelse for hele barnehagen. 

BARNEHAGENS 
SATSNINGSOMRÅDER OG 
OVERORDNET MÅL
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«Måltider og matlaging i barnehagen skal gi barna et grunnlag for å utvikle matglede og 
sunne helsevaner» (Rammeplanen, 2017, s. 6).

HVA ER SMARTMAT? 
SmartMat skal sikre at maten barnet ditt får i barnehagen bidrar til at de utvikler seg og lærer 
på best mulig måte. SmartMat betyr at vi skal tilby grønnsaker hver dag, vann, rene råvarer, 
mindre ferdigmat og det skal være fokus på glede rundt matbordet – barna skal se frem 
til å spise og ha det hyggelig når de spiser. Målet er å sikre at mat som serveres i vår FUS 
barnehagen legger forholdene best mulig til rette for optimal fungering, vekst og utvikling.

I barnehagen hos oss får barna tilbud om havregrøt til frokost hver morgen, de får fire 
varmmåltider i løpet av uken, hvor vi tilbyr næringsrik og sunn mat. Vi har en meny, som blir 
jevnlig byttet ut. Når barna har bursdag serverer vi enten smoothie, fruktsalat, eller lapper.

Mat som serveres i FUS barnehagene skal gi barn næring og de riktige byggeklossene for 
en velfungerende kropp og hjerne. Riktig og næringsrik mat har positive effekter i forhold til 
blant annet læring, vekst, utvikling og tannhelse. Grunnlaget for et sunt og variert kosthold 
legges i barneårene.

Vi i Alsgård FUS barnehage mener SmartMat er viktig for at barna skal ha overskudd, energi 
i leken og bedre utbytte av barnehagehverdagen. Samt at vi mener det er viktig at barna får 
positive erfaringer med et variert og sunt kosthold. Vi håper dette blir verdier som barna tar 
med seg videre i livet.

SMARTMAT
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I FUS vil vi sammen gjøre alle barn best. Vi har fire prinsipper vi jobber etter for å sørge 
for utvikling og læring hos hvert enkelt barn: Lekekompetanse, god kommunikasjon, 
vennegaranti, eventyrlyst. 
Barna trenger gode egenledelsesferdigheter for å oppnå god lekekompetanse. 

LEKEKOMPETANSE handler om å være i lek og samhandling med andre barn 
og voksne. Ferdigheter som ligger til grunn for å mestre god lek sammen med andre: 
Oppmerksomhet mot det samme over tid, regulere sine følelser i forhold til andre og seg 
selv, imitere andres handlinger, forstå sammenhengen mellom det som skjer og virkningen av 
det som skjer, god språklig kompetanse. 

Hos oss jobber vi for at barna skal få god lekekompetanse gjennom: 
• Ha felles tema. 
• Organisere barnehagen slik at den innbyr til lek. 
• Støtte og veilede barnet under lek. 
• Ha tid til at leken skal finne sted. 
• Utfordrer barna for at leken skal utvikle seg. 
• Tar utgangspunkt i barnas interesse og hva de er opptatt av. 
• Lekende voksne som gode rollemodeller. 

GOD KOMMUNIKASJON mellom mennesker krever at vi klarer å lytte, forstå, skape 
mening og medvirke. For å kommunisere trenger barn kunnskap og erfaring for å vite når 
barn skal gå inn og ut av lek, hvordan de skal forholde seg til andre, være fleksibel og ha god 
arbeidshukommelse. 

Hos oss jobber vi med god kommunikasjon gjennom: 
• Fokus på benevning.
• Hverdagssamtaler.
• Anerkjenne og respondere på alle barnas ulike verbale uttrykk.
• Bevisste språklige rollemodeller.
• Stiller åpne spørsmål.
• Skape språkstimulerende miljø.
• Oppmuntre barn til å fortelle.
• La barna få tid til å svare.
• Planlagte og spontane leseaktiviteter.
• Støtte og oppmuntre barn som har ulike former for kommunikasjon og språkvansker.

KUNDELØFTENESMARTMAT

9



VENNEGARANTI: En garanti om at vi gjør det vi kan for at barn skal bli i stand til å 
danne gode og sterke følelsesmessig bånd til andre. Barnet trenger støtte og kunnskap om 
hvordan barnet forholder seg til andre. De må sette egne behov og følelser til side, være 
impulsiv og ha lekelyst. Barna må også vise omsorg, gjensidighet og ha god lekekompetanse.

Hos oss jobber vi slik for at barna skal bli i stand til å danne gode følelsesmessig  
bånd til andre: 
• De voksne er tilgjengelig og tilstede der barna er.
• Vi voksne er gode rollemodeller.
• Barna blir møtt og anerkjent.
• Felles erfaringer og opplevelser.
• Legger til rette for at alle har noen å leke med.
• Lekegrupper.
• Ikke faste plasser ved bordet eller samlingsstund.
• Støtte barna i å ta andres perspektiv og sette sine egne grenser.

EVENTYRLYST handler å være glødende, skapende og tilstedeværende. Ha god fantasi, 
være trygg på deg selv, tro på egne ferdigheter og være impulsiv. Vi må være fleksibel i 
forhold til kreativitet og fantasi. For å bruke fantasien din må vi ha erfaringer.

«Du kan ikke skape fantasi ut av tomhet» (Vygotsky) 

Hos oss jobber vi slik for å styrke barnas eventyrlyst: 
• Felles erfaringer.
• Tilrettelegger for variert lek.
• Gripe øyeblikkene her og nå.
• Vi følger barnas initiativ og medvirkning.
• Bruker åpne spørsmål.
• Vi voksne byr på oss selv.
• Lekne voksne.
• Være kreative.

FUS barnehagenes visjon: 

SAMMEN GIR VI BARNDOMMEN VERDI, LEK OG GLEDE,  
HVERDAGSMAGI OG VENNEGARANTI!
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BARNEHAGEN SKAL IVARETA BARNAS BEHOV FOR OMSORG OG 
LEK.

Omsorg er en forutsetning for barnas trygghet og trivsel, og for utvikling av empati og 
nestekjærlighet. Vi skal: 
- Ivareta barnas behov for fysisk omsorg (bleieskift, hvile, mat, osv.). 
-  Legge til rette for at barna kan knytte seg til personalet og hverandre, og at alle barn 

opplever trygghet, tilhørighet og trivsel. 
- Gi barna mulighet til å utvikle tillit til seg selv og andre. 
-  Sørge for at alle barn blir sett, forstått og får hjelp og støtte, og at de blir møtt med 

åpenhet, varme og interesse. 
- Være lydhør for barnas uttrykk og imøtekomme deres behov for omsorg. 
-  Støtte og oppmuntre barna til å vise omsorg for andre og til å ta imot omsorg. 

Leken skal være en arena for barnas utvikling og læring, og for sosial og språklig 
samhandling. Vi skal: 
- Organisere rom, tid og materialet for å inspirere til ulike typer lek. 
-  Bidra til at barna får felles erfaringer som grunnlag for lek og legge til rette for utvikling av 

leketemaer. 
- Fremme et inkluderende miljø der alle barna kan delta i lek og erfare glede i lek. 
- Observere, analysere, støtte, delta i og berike leken på barnas premisser. 
- Veilede barna ved uheldige samspillsmønster i leken. 
- Være bevisst på og vurdere egen rolle og deltagelse i barnas lek. 
- Ta initiativ til lek og aktivt bidra til at alle kommer inn i leken. 

BARNEHAGEN SKAL FREMME DANNING OG LÆRING 
Barna skal få delta i beslutningsprosesser gjennom et demokratisk fellesskap. Vi skal fremme 
samhold og solidaritet samtidig som individuelle uttrykk og handlinger skal verdsettes og 
følges opp. Vi skal: 
-  Tilrettelegge for meningsfulle opplevelser og støtte barnas identitetsutvikling og  

positive selvforståelse. 
- Støtte barnas aktivitet, engasjement og deltakelse i fellesskapet. 
- Synliggjøre og verdsette ulike behov, meninger og perspektiver i fellesskapet. 
- Legge merke til, anerkjenne og følge opp barnas perspektiver og handlinger. 
- Utfordre barnas tenkning og invitere dem inn i utforskende samtaler. 
-  Synliggjøre og fremheve mangfold og ulikhet som grunnlag for opplevelse, utforsking og læring. 

BARNEHAGENS FORMÅL  
OG INNHOLD
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Barna skal oppleve et stimulerende miljø som støtter opp om deres lyst til å leke, utforske, 
lære å mestre. Barna skal bruke hele kroppen og alle sanser i sine læringsprosesser. Vi skal 
bidra til læringsfellesskap der barna skal få bidra i egen og andres læring. Vi skal: 
-  Sørge for et inkluderende fellesskap og legge til rette for at barn kan bidra i egen og  

andres læring. 
-  Legge til rette for helhetlige læringsprosesser som fremmer barnas trivsel og  

allsidige utvikling. 
-  Være oppmerksomme på barnas interesser og engasjement og legge til rette for læring i 

ulike situasjoner og aktiviteter. 
-  Støtte og berike barnas initiativ, undring, nysgjerrighet, kreativitet, læringslyst og tiltro til 

egne evner. 
- Utvide barnas erfaringer og sørge for progresjon og utvikling i barnehagens innhold. 
-  Støtte barnas refleksjoner rundt situasjoner, temaer og fenomener og skape forståelse og 

mening sammen med dem. 
-  Sørge for at alle barn kan få rike og varierte opplevelser og erfaringer, utfordringer og 

mestringsopplevelser. 

BARNEHAGEN SKAL FREMME VENNSKAP OG FELLESSKAP 
Sosial kompetanse er en forutsetning for å fungere godt sammen med andre og omfatter 
ferdigheter, kunnskaper og holdninger som utvikles gjennom sosialt samspill. Vi skal legge til 
rette for utvikling av vennskap og sosialt fellesskap. Vi skal: 
-  Støtte barnas initiativ til samspill og bidra til at alle kan få leke med andre, oppleve 

vennskap og lære og beholde venner. 
-  Samtale om normer for samhandling og invitere barna til å utforme normer for samhandling 

i fellesskap. 
-  Støtte barna i å ta andres perspektiv, se en sak fra flere synsvinkler og reflektere over egne 

og andres følelser, opplevelser og meninger. 
-  Støtte barna i å sette egne grenser, respektere andres grenser og finne løsninger i 

konfliktsituasjoner. 
-  Forebygge, stoppe og følge opp diskriminering, utestenging, mobbing, krenkelser og 

uheldige samspillsmønstre. 
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BARNEHAGEN SKAL FREMME KOMMUNIKASJON OG SPRÅK 
Kommunikasjon og språk påvirker og påvirkes av alle sider ved barnets utvikling, gjennom 
dialog og samspill skal barna støttes i å kommunisere, medvirke, lytte, forstå og  
skape mening. Vi skal: 
-  Anerkjenne og respondere på barnas ulike verbale og non-verbale uttrykk og støtte deres 

språkutvikling. 
-  Stimulere barns verbale og non-verbale kommunikasjon og legge til rette for at alle barn 

involveres i samspill og samtaler. 
-  Sørge for at alle barn får varierte og positive erfaringer med å bruke språk som 

kommunikasjonsmiddel, som redskap for tenkning og som uttrykk for egne tanker og 
følelser. 

-  Være bevisst på sine roller som språklige forbilder og være lydhøre i kommunikasjon med 
alle barn. 

-  Følge med på barnas kommunikasjon og språk og fange opp og støtte barn som har 
ulike former for kommunikasjonsvansker, som er lite språklige aktive, eller som har sen 
språkutvikling. 

-  Bidra til at språklig mangfold blir en berikelse for hele barnegruppen, støtte flerspråklige 
barn i å bruke sitt morsmål og samtidig aktivt fremme og utvikle barnas norsk-/
samiskspråklige kompetanse. 

SAMISKE BARN 
Hos oss skal samiske barn få støtte i å bevare og utvikle språket, kunnskapen og kulturen 
sin. Vi skal ha kjennskap til den samiske kulturen, vi skal legge vekt på den samiske kulturen 
i barnehagens innhold. Vi skal også legge til rette for at barna kan få møte samisk språk i 
barnehagen. 

«SAMMEN GIR VI  

BARNDOMMEN VERDI, LEK OG 

GLEDE, HVERDAGSMAGI OG 

VENNEGARANTI»
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BARNS MEDVIRKNING
I Alsgård fus skal vi være 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 bevisste 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.

BARNET 
FØRST!
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SAMARBEID
Alsgård FUS barnehage er en aktiv samarbeidspartner med ulike instanser i kommunen, da 
tverrfaglighet og helhetlig tenkning bidrar til at barna får det beste utgangspunktet for hjelp. 
For at vi skal sikre en god drift av barnehagen og et godt pedagogisk arbeid avhenger det at 
vi samarbeider med andre instanser. 

VI SAMARBEIDER MED:
FUS administrasjonen.
Bodø kommune – barnehagekontoret.
Foreldresamarbeid.

«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.» 
(Barnehageloven § 1 formål, 1. ledd). 

For å sikre samarbeid med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldråd og et 
samarbeidsutvalg (Barnehageloven § 4 foreldreråd og samarbeidsutvalg). 

Vi i Alsgård FUS barnehage har et tett samarbeid med foreldrene. Vi og foreldrene har 
et felles ansvar for barnas utvikling og trivsel. Det daglige samarbeidet må bygge på 
gjensidighet, åpenhet og tillit. 

Vi forventer av foresatte: 
-  Utveksle informasjon som er viktig i forhold til barnet, informasjon som barnet er berørt 

av eller opptatt av.
-  Samarbeidsutvalg (som er rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ som skal 

ivareta samarbeidet mellom barnehage og foreldre.)
- Foreldreråd (består av alle foreldre fremme å bidra til et godt barnehagemiljø).
- Sosiale sammenkomster.
- Uformelle situasjoner.
- Telefonkontakt.
-  Foreldrene har ansvaret for 17. mai – i forhold til organisering rundt 17. mai toget og 

aktiviteter.
-   Foreldrene oppfordres til å kontakte foreldrerepresentantene dersom de har en sak de 

ønskes skal tas opp i SU. Representantene velges for 1 år av gangen. 
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Foreldrene kan forvente dette av oss: 
- Vi skal gi foreldrene daglig informasjon om hva barnet har gjort og opplevd i barnehagen.
-  Foresatte for tilbud om foreldresamtaler 2 ganger i året der en er obligatorisk og den 

andre er frivillig. 
- Foreldremøte.
- Periodeplaner.
- Telefonkontakt.
- Mailkontakt.
-  Samarbeidsutvalg som består av foresatte og representanter fra barnehagen.  

Styrer har tale og forslagsrett.
- Årsplan som fastsettes av SU.
- Mykid.

TILVENNING AV NYE BARN
Alle barn er forskjellige med forskjellige behov, det er viktig at foreldrene 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 gjelder rutiner og 
organisering, slik at barnet får tid til og etablere relasjoner til både personale og andre barn.
 

OVERGANG MELLOM SMÅ OG STORBARN.
Slik gjør vi det:
- Overgangssamtale mellom pedagogene på den avdelingen det gjelder.
- Foreldresamtale mellom den nye avdelingen og pedagogisk leder. 
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OVERGANG BARNEHAGE – SKOLE 
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 foreldre og barnet som skal starte på skolen, her vil vi fylle ut 

overgangsskjema skole/barnehage og snakke om skolestart. 
-  TRAS skjema og annen relevant informasjon blir oversendt skole med foreldrenes 

samtykke. 
- Vi ønsker å tilstrebe at alle skolebarn får besøkt sin kommende skole. 

VI SAMARBEIDER OGSÅ VED BEHOV: 
- PPT (pedagogisk, psykologisk tjeneste). 
- Lavterskel (et tilbud fra Bodø kommune).
- Barnevern tjenesten.
- Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP).
- Helsestasjon.
- Nord Universitet.

ALLE HOLDER HENDER

HER ER ALLE VENNER

FUS LEKER MEST

ALLE BARN ER BEST
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Barnehagen er pålagt å bruke rammeplan for å dokumentere barnehagens virksomhet. For at 
vi skal få de beste resultatene må vi gjennomføre planlegging, vi må dokumentere og vurdere 
det vi gjør i barnehagen. Dette gjøres sammen med både barna, foreldrene og foresatte.

I Alsgård FUS barnehage vurderer vi barnehagens arbeid gjennom:
• Vi har ukentlige avdelingsmøter og pedagogmøter.
• Vi har månedlig personalmøter.
• Vi gjennomfører årlig planlegging av årsplanen.
• Vi skriver månedsbrev og lager periodeplan for de ulike månedene.
• Mykid.

På hver avdeling blir det skrevet en periodeplan, som inneholder viktige datoer, informasjon 
og arrangementer som skal gjennomføres i barnehagen for den aktuelle måneden.  
I månedsbrevet blir det skrevet ett mer innholdsrikt brev hvor vi forteller hva vi har gjort.
Dette sendes ut til foreldre og foresatte, og styrer.

De som er med i evalueringsarbeidet er:
• Barna.
• Foreldre og foresatte.
• De ansatte og styrer.
• SU (Samarbeidsutvalget).

Vi i Alsgård FUS barnehage dokumenterer gjennom bilder, tekst og andre gjenstander 
som blir lagd av barna. Dette blir lagt i permene som barna får med seg når de slutter i 
barnehagen.

PLANLEGGING, 
DOKUMENTASJON OG 
VURDERING
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MARKERINGER I BARNEHAGEN 
24. oktober FN-dagen.
7. desember nissefest for barna.
13. desember Lucia.
20. desember julebord for barna. 
Januar solfest for barna.
6. februar samefolkets dag.
15. februar karneval for barna. 
11. april påskelunsj for barna. 
16. mai lekene for barna.
14. juni sommerfest/avslutning for førskolebarna. 

Årshjul for pedagogisk arbeid i Alsgård FUS.

ÅRSHJUL FOR PEDAGOGISK ARBEID I 
ALSGÅRD FUS 

AUGUST:
Nytt barnehageår starter i år 12. august.
Planleggingsdagene er 12., 13., 14. august.
Flytt permene til barna som skal fra små til stor (se over innholdet). 
Samtykkeskjema til foreldrene, spesielt i forhold til skolestartene.

SEPTEMBER: 
TRAS.
Foreldremøte.
Brannvernuke, hvem tar kontakt med brannstasjon for å få brannbilen hit.
Bestill julevarer og påskevarer, leveres innen den 25.09 til Kristin. 

OKTOBER:
Barnesamtaler.
Foreldresamtaler.
FN dag 24. oktober.

ÅRSHJUL
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NOVEMBER:
Juleferien registerers på mykid.
15. november er frist for å overlevere informasjon overgang barnehage/skole. 
Lag julegavene.
Ansvarsgruppemøte.
Planleggingsdag 16. november. 

DESEMBER: 
ILP skal inn, frist 15. desember.
Halvårsrapport skal inn, siste frist 15. desember. 
Nissefest 7. desember.
Lucia 13. desember.
Julebord for barna 20. desember.
Promotere barnehagen, åpen dag.

JANUAR:
Solfest.
Åpen dag i barnehagen. 

FEBRUAR:
Samefolkets dag 6. februar. 
Karneval 15. februar.

MARS: 
TRAS
Starter med foreldresamtaler (frivillig for foreldrene, de skal ha tilbud om det). 
Foreldremøte frivillig.
12. mars barnehagedagen.
Påskeferien registreres på mykid.
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APRIL: 
Samtale samtale barnehage/skole, klargjøres for innsending.  
De skal sendes sammen med TRAS.
Vennedagen til alle FUS barnehagene. 
Påskelunsj 11. april.
Sommerferien registreres innen 15. april på mykid.

MAI:
Permene til skolestarterne skal være ferdig med avskjedsbrev.
16. mai leker.
Gjør ferdig TRAS, sendes inn til skole.
Barnehagebilder
Planleggingsdag 31. mai.

JUNI: 
ILP ferdig før 15. juni. Halvårsrapport ferdig før 15. juni.
14. juni sommerfest/avslutning for førskolebarna.
Alle permene til barna skal være ferdig for dette året og klargjort, klar til et nytt år. 
Laget en plan for sommeren, inkl mat.
Planlegge planleggingsdagene.
Oppstartsamtale for alle nye barn.
Overgangssamtaler småbarn til storbarn.

JULI: 
Sommerplan følges, avdelingene sammenslåes.
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Alsgård FUS barnehage har ulike styringsdokumenter som barnehagen er pålagt å følge.  
Vi følgende styrende dokumenter å forholde oss til:

1. FNs Barnekonvensjon
Konvensjonen bygger på prinsippet om at barnets beste alltid skal komme først i alle 
situasjoner, over alt.

2. Barnehageloven. 
Vårt viktigste styringsdokument for å sikre kvalitet i barnehagen.

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

4. Forskrift om miljørettet helsevern i barnehage og skole
Formålet med forskriftene er å bidra til at miljøet i barnehagen fremmer helse, trivsel, gode 
sosiale og miljømessige forhold samt forebygger sykdom og skade.

5. Serviceerklæringen 
FUS barnehagene har en serviceerklæring som skal 
være kjennetegnende for alle FUS barnehagene i Norge. Denne beskriver hva 
foreldrene kan forvente av barnehagen samt hva barnehagen kan forvente av 
foreldrene. Denne utleveres til alle nye foreldre og ved forespørsel. 
Serviceerklæringen skal kunne kjennes igjen i barnehagens hverdag. 

6. Etiske retningslinjer
Personalet plikter å forholde seg til FUS sine etiske retningslinjer. 

7. SmartMat
FUS egne retningslinjer for kosthold i barnehagen. SmartMat skal sikre at maten barnet 
ditt får i barnehagen bidrar til at de utvikler seg og lærer på best mulig måte. SmartMat er 
grønnsaker, vann, rene råvarer og mindre ferdigmat. 

OVERSIKT OVER 
STYRINGSDOKUMENTER
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OVERSIKT OVER 
STYRINGSDOKUMENTER

PROGRESJONSPLANER
FAGOMRÅDET: KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST

DELMÅL METODE VOKSENROLLEN

Trinn 1:
•  Uttrykke følelser og meninger ved 

hjelp av kroppsspråk og gester.
•  Oppleve spenning og glede ved 

sang.
•  Leke og eksperimentere med 

rytme og lyder.

Vi skal ta barna på alvor og lese 
dere måte å uttrykke seg på.
Vi skal synge og høre på musikk i 
hverdagen.
Vi skal lage lyder på ulike materiell 
og instrumenter.

Vi skal være gode forbilder og 
bruke begreper riktig i hverdagen.

Vi skal være gode forbilder når vi 
snakker til de rundt oss.

Vi skal legge til rette for at 
språkmiljøet på avdelingen er god 
(et variert utvalg bøker, sanger, 
bilder, materiell er tilgjengelig). 

Vi skal invitere barna til samtale, 
og gi de rom til å tenke, undre og 
fortelle.

Trinn 2:
•  Uttrykke følelser, meninger, 

tanker og erfaringer ved hjelp av 
verbalt språk og kroppsspråk

•  Bruke språk til å skape relasjoner 
og delta i lek.

• Utforske tegning.
•  Leke, improvisere og 

eksperimentere med rytme, lyd 
og ord.

-  Vi skal støtte barna når de prøver 
å formidle noe, og gi de rom til å 
fortelle hva de vil.

-  Vi skal støtte og veilede barna 
når de skal ta kontakt med andre 
og når de skal leke.

-  Vi skal ha tegnemateriell 
tilgjengelig på avdelingen.

-  Vi synger og spiller sammen med 
barna.

Trinn 3:
• Bruke språk til å løse konflikter.
•  Videreutvikle begrepsforståelsen 

og bruke et variert ordforråd.
• Få erfaringer med tegning.
• Leke med rim.

-   Vi skal veilede og støtte barna til 
å bruke språket i konflikter.

-  Vi skal være bevisst på hvilke 
begreper vi bruker.

Trinn 4:
•  Oppleve spenning og glede ved 

høytlesning og fortelling.
• Utforske lekeskrift og bokstaver.
• Eksperimentere med rim.

Vi skal lese høyt for barna hver 
dag, og gjøre det med innlevelse.
Vi skal ha tegne og skrive materiell 
tilgjengelig på avdelingen.
Vi skal rime sammen med barna.

Trinn 5:
•  Oppleve spenning og glede 

ved samtale rundt tema eller 
fortellinger.

•  Få erfaring med bokstaver og 
lekeskrift og tegning, gjennom 
lese og skriveaktiviteter.

• Improvisere med rim.

Vi skal snakke om det vi gjør og 
leser, og vi skal la barna slippe til 
og komme med sine erfaringer, 
tanker og meninger.
Vi skal legge til rette for lese og 
skrive aktiviteter.
Vi skal gi rom for at barna selv skal 
få rime og følge opp deres innspill.
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FAGOMRÅDET: KROPP, BEVEGELSE OG HELSE

DELMÅL METODE VOKSENROLLEN

Trinn 1:
•  Barna skal oppleve glede og 

mestring gjennom all slags 
bevegelse inne og ute.

•  Barna skal bli kjent med 
barnehagens rutiner (søvn, 
måltid, skift, lek).

•  Barna begynner å bli kjent med 
sin egen kropp.

• Barna uttrykker følelser.

Vi setter ord på barnas kroppsdeler 
og barnas følelser og respekterer 
disse.

Vi er bevisste under 
rutinesituasjoner og snakker om de 
med barna.

Vi benevner kroppsdeler.

Vi setter ord på følelser.

Vi skal servere sunn og god 
sammensatt mat gjennom 
satsingsområdet SmartMat.

Vi skal gi barna rom og tid til å bli 
selvstendige i hverdagssituasjoner i 
barnehagen.

Vi er aktive sammen med barna ute 
og inne i all slags vær.

Vi setter ord på følelser, og 
respekterer hverandre, og tar 
hverandre på alvor.

Vi har fokus på kroppen vår, 
hvordan matvarer og planter blir 
lagd i hverdagen.

Trinn 2:
•  Barna skal være delaktige i 

rutinesituasjoner som håndvask 
og matlaging.

•  Barna er kjent med sin egen 
kropp.

•  Barna begynner å sette ord på 
følelsene sine.

•  Barna uttrykker grenser for sin 
egen kropp.

Vi skal tilrettelegge og lage rom i 
hverdagen for at barna skal få være 
med i rutinesituasjonene.

Vi har fokus på kroppen og snakker om 
den i hverdagen.

Vi snakker om følelser og hvordan 
følelsene kjennes på kroppen.

Vi veileder barna når de setter grenser 
og respekterer disse grensene.

Trinn 3:
•  Barna skal delta i matlaging, og 

bli selvstendige i rutinesituasjoner 
som håndvask og påkledning.

• Barna setter ord på følelsene sine.
•  Barna begynner å vurdere 

risikofylt lek.

Barna er en del av matlaging og hjelper 
til med å lage mat.

Vi støtter barna når de trenger det, og 
setter selv ord på våre følelser.

Vi støtter og veileder barna under 
kroppslige aktiviteter og lek.

Trinn 4:
•  Barna skal selv ta initiativ til 

håndvask i hverdagen.
•  Barna lærer om produksjon av 

matvarer. 
• Barna vurderer risikofylt lek.

Vi gir barna tid til å selv gjennomføre 
hverdagssituasjoner som håndvask, 
påkledning, spising, do osv.

Vi snakker om hvor maten kommer fra 
og bruker bilder og videoer som støtte.

Vi støtter og veileder barna når de skal 
gjøre noe de ikke har gjort før og får 
barna selv til å tenke over om det er 
farlig eller ikke.

Trinn 5:
• Barna beskriver hvordan de føler 
seg, hvordan de har det.
• Barna setter grenser for egen 
kropp og respektere andres grenser.
• Barna mestrer å vurdere risikofylt 
lek og klarer å sette grenser.

Vi lytter til barna og tar de på alvor.

Vi går frem som gode forbilder og 
viser barna viktigheten med respekt 
for hverandres grenser.
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FAGOMRÅDET: KUNST, KULTUR OG KREATIVITET

DELMÅL METODE VOKSENROLLEN

Trinn 1:
•  La barna bli kjent med ulike typer 

verktøy som maling og tegning.
•  Barna skal oppleve glede og 

mestring gjennom at de selv får 
forme det de vil.

-  Vi bruker aktivt fargeblyanter, 
pensler, og tusjer i hverdagen.

-  Barna skal selv få skape det de vil 
og vi skal ikke ta over det de gjør.

-  Materialer skal være synlige 
for barna slik at de selv kan gi 
uttrykk hvis de vil bruke det.

Støtte barns undring, interesse og 
engasjement.

Legge til rette for at barna selv 
skal være delaktige i skapende 
prosesser som dramafremføringer, 
maling, tegning, forming av 
trolldeig, lekedeig.

Gir barna tid og rom.

Passer på at barna har materialer 
tilgjengelige på avdelingen.

Trinn 2:
•  Barna skal lære ulike typer 

teknikker for å uttrykke seg 
(trykk, maling med ulike verktøy, 
tegning med ulike verktøy). 

•  Barna skal få erfare kunst og 
kreativitet ute og inne.

-  Materialer skal være tilgjengelig 
for barna slik at de selv kan finne 
frem det de vil holde på med. 
(sakser, ark, maling, tegnesaker, 
lim, pensler).

-  Vi bruker uteområdet og 
avdelingen til å være kreative og 
skape.

Trinn 3:
•  Barna skal få møte kunst og 

kultur gjennom temaarbeid og 
gjennom nærmiljøet.

-  Vi ser på kunst i nærmiljøet.
-  Vi tilrettelegger for at barna skal 

få lage sin kunst i hverdagen.
-  Vi bruker ny teknologi til å se på 

forskjellige typer kunst.
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FAGOMRÅDET: NATUR, MILJØ OG TEKNOLOGI

DELMÅL METODE VOKSENROLLEN
Trinn 1:
• Barna skal erfare all slags vær, 
året rundt.
• Få kjennskap til dyr, se på bilder, 
lage lyder, sette ord på.

- Barna opplever været, selv om 
det er for en kort stund om dagen.
- Vi ser på bilder av dyr, kanskje 
møte dyr, høre på sanger om dyr og 
lage dyrelyder.

Vi skal ha tid til samtaler og undring 
i hverdagen.

Vi skal svare på de spørsmålene 
barna kommer med, og la barna 
komme med egne forklaringer på 
problemstillinger.

Vi skal være utforskende sammen 
med barna i barnehagen og på tur.

Vi skal være nysgjerrige å legge 
til rette at barna kan oppleve vær, 
ulike materialer og teknologi.

Trinn 2:
• Barna skal få oppleve å være i 
naturen, både i barnehagen og på 
små turer i nærområdet.
• Barna skal få utforske naturen og 
mangfoldet i naturen, sand-jord, 
insekter, blader, steiner, hav-strand.
• Barna skal få kunnskap om dyr og 
dyreliv, hva spiser kua, hva får vi av 
sauen.

- Vi skal være ute i barnehagen og gå 
på små turer i nærområdet.
- Vi tilrettelegger for at barna 
skal få oppleve naturen gjennom 
førstehåndserfaringer. Vi ser på 
insekter i forstørrelsesglass, kjenner 
på blader, lager sølekaker med jord 
og vann, graver i sandkassa eller på 
stranda.
- Vi synger og ser på bilder av dyr og 
hva de gir oss. 

Trinn 3:
• Barna skal få lage konstruksjoner 
av ulike materialer, ved hjelp av 
ulike redskaper og teknologi. Lage 
bål, bygge sandslott, lage steintårn.
• Barna skal få kjennskap til 
naturen og hva som finnes der.

- Vi legger til rette for at barna får 
bygge med ulike materialer både ute og 
inne i barnehagen. Barna skal få delta i 
bållaging når vi er på tur og i grillhytta.
- Vi skal se på alt som finnes i naturen, 
dyrelivet i havet og på stranda, 
dyrelivet i den norske skogen, insekter, 
blomster, trær, bær, grønnsaker og frukt.

Trinn 4:
• Barna skal få kjennskap til 
menneskets livssyklus, hvordan vi 
blir til og hvordan vi blir eldre, og 
hvorfor vi dør.
• Barna skal få kjennskap til 
bærekraftig utvikling. Vi skal se på 
at vi er avhengig av naturen og at vi 
må ta vare på den. 

- Vi snakker om hvordan vi blir til, 
hvordan vi vokser opp og bli større 
og hvorfor vi dør.
- Vi skal snakke om hvorfor vi 
må ta vare på naturen gjennom 
bærekraftig utvikling. Hva gjør biler 
med naturen, hva gjør insekter med 
naturen, hvorfor må det regne, 
være sol osv. Hva får vi fra naturen.

Trinn 5:
• Barna skal lære av naturen og 
utvikle respekt og begynnende 
forståelse for hvordan de kan ta 
vare på naturen.
• Barna skal utforske 
og eksperimentere med 
naturfenomener og fysiske lover. 

- Vi skal rydde opp etter oss når vi 
er på tur, vi skal resirkulere, vi skal 
ikke ødelegge naturen eller drepe 
insekter. Alle er her av en grunn, og 
vi snakker om hvorfor naturen er så 
viktig for oss. 
- Vi har eksperimenter der vi ser på 
hva som synker, flyter. 
- Vi planter frø for å se at et lite frø 
kan bli til en stor plante.
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FAGOMRÅDET: ANTALL, ROM OG FORM

DELMÅL METODE VOKSENROLLEN
Trinn 1:
•  Bruke kroppen til å utvikle 

romforståelse (orientering)

-  Tilrettelegge miljøet, krype 
under/over, klatre opp.

- Oppmuntre.

Vi skal være gode forbilder og 
bruke matematiske begreper riktig i 
hverdagen.

Vi skal legge til rette for at barna 
får oppleve matematikk gjennom 
lek og hverdagsaktiviteter. 

Være engasjerte og interesserte.

Trinn 2:
•  Leke og eksperimentere med tall, 

mengde og telling.

-  Bruke bøker, spill, digitale 
verktøy, naturmaterialer, leker og 
utstyr for å inspirere barna.

Trinn 3:
•  Erfare størrelser i omgivelsene 

(liten-stor, tung-lett) og 
sammenligne.

•  Bli kjent med grunnleggende 
matematiske begreper (høy, lav, 
kort, lang osv).

- Være aktive ute og inne.
-  Snakke og se på størrelser, vekt, 

mange, få, mye, lite osv.

Trinn 4:
•  Utvikle forståelse for 

grunnleggende matematiske 
begreper (hvorfor er denne 
lengre enn den).

•  Oppdage og undre seg over 
matematiske sammenhenger (en 
stein kan være like lang som en 
pinne, men tyngre).

-  Vi skal snakke om matematiske 
begreper.

-  Styrke barnas nysgjerrighet, 
glede og interesse.

Trinn 5:
•  Undersøke og gjenkjenne 

egenskaper ved former og 
sortere dem på forskjellige måter. 
(trekant, sirkel)

•  Undersøke og få erfaring 
med løsning av matematiske 
problemer (hvordan lage et 
rektangel av to trekanter).

•  Oppleve matematikk glede.

-  Vi skal tilrettelegge for at 
barna møter ulike former og 
sorteringsmetoder.

-  Vi skal støtte og stimulere barna 
til å finne løsninger.
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FAGOMRÅDET: ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI

DELMÅL METODE VOKSENROLLEN
Trinn 1:
•  Få erfaringer med og kjennskap 

til hverandres ulikheter
•  Utvikle toleranse, interesse og 

respekt for hverandres ulikheter

- Skape rom for undring.
- Jobbe med empati.

- Tydelige og gode forbilder
-   Støtte barns undring, interesse 

og engasjement
-  De voksne skal skape rom for 

samtaler i hverdagen.

Trinn 2:
•  Bli kjent med ulike tradisjoner og 

høytider som er representert i 
barnegruppen

•  Se egne og andres følelser og 
hjelpe andre

•  Få kjennskap til grunnleggende 
normer og verdier.

-  Støtte barn i undring og utforske 
spørsmål sammen med barna.

-  Formidle fortellinger og skape 
rom for barnas opplevelser, 
samtaler, erfaringer og tanker om 
religion, livssyn og etikk.

Trinn 3:
• Få innsikt i grunnleggende verdier 
i kristen og humanistisk arv og 
tradisjon og deres plass i kulturen.
• Forstå og reflektere over 
grunnleggende normer og verdier.
• Forstå at det finnes mange ulike 
måter å forstå ting på og leve 
sammen på.
• Respektere og akseptere likheter 
og ulikheter.
• Utforske og undre seg over etiske 
og filosofiske spørsmål.

-  La barna undre seg sammen med 
oss, hverandre og hver for seg.

-  Vi markerer merkedager, høytider 
og tradisjoner og andre religioner 
og livssyn som er representert.
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FAGOMRÅDET: NÆRMILJØ OG SAMFUNN

DELMÅL METODE VOKSENROLLEN
Trinn 1:
•  Barna skal ytre sine meninger og 

behov.
•  Barna skal bli kjent med 

barnehagens lokaler og 
uteområdet.

•  Barna skal få delta i 
hverdagssituasjoner.

•  Barna skal bli kjent med noe av 
den samiske kulturen.

- Vi skal ta barna på alvor.
-  Vi skal bruke lokalene inne og 

uteområdet aktivt sammen med 
barna.

-  Vi skal lage tid og rom for at 
barna skal få være aktive i 
påkledning, spising og lek,

- Vi markerer samefolketsdag.

Vi skal være gode forbilder og 
behandle hverandre med respekt.

Vi skal ta barnas ytringer på alvor.

Vi har fokus på trafikksikkerhet.

Vi har fokus på at alle skal bli hørt 
og sett, men at noen ganger vinner 
flertallet.

Vi er åpne og imøtekommende mot 
alle, uansett leveform, religion og 
tradisjoner.

Trinn 2: 
•  Barna skal fortelle om sine 

meninger, tanker, følelser og 
behov.

•  Barna skal bli kjent med 
nærmiljøet.

•  Barna skal bruke vest på tur, 
holde i tau og bli kjent med 
trafikksikkerhet.

•  Barna skal bli kjent med ulike 
tradisjoner, levemåter og 
familieformer.

•  Barna skal få kjennskap om 
samisk kultur.

•  Barna skal bli kjent med Bodøs 
historie.

-  Vi viser barna respekt og tar dem 
på alvor.

-  Vi bruker nærmiljøet aktivt når vi 
skal på tur.

-  Vi er en trafikksikkerbarnehage.
-  Vi snakker om ulike tradisjoner, 

levemåter og familieformer og lar 
barna komme med egne innspill.

-  Vi snakker om samene og 
markerer samefolketsdag.

- Vi snakker om Bodøs historie.

Trinn 3:
•  Barna skal medvirke i hverdagen, 

gjennom planlegging og 
valgdeltakelse.

•  Barna skal lære seg 
trafikksikkerhet.

•  Barna skal lære om Bodøs 
historie.

•  Barna skal lære om samene som 
urfolk og den samiske kulturen.

•  Barna skal få kjennskap om 
nasjonale minoriteter som jøder 
og sigøynere.

-  Barna deltar i planlegging av 
handling, påkledning, turer eller 
andre aktiviteter vi gjør.

-  Vi har fokus på trafikksikkerhet 
både ute og inne.

-  Vi snakker om og ser på Bodøs 
historie når vi er på turer i 
nærmiljøet.

-  Vi snakker om samene, hvor de 
bor, hva de gjør og hvorfor de er 
urfolk.

-  Vi snakker om nasjonale 
minoriteter i Norge.
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