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1. Om oss 

 
Diseth FUS barnehage AS består av to separate bygg; avdeling Biri og avdeling Rolidbakken. 

 

 

Biri 

Avdeling Biri ligger sentralt nær Biri sentrum, med kort vei til skole, idrettsplass, bibliotek, skogen og Mjøsa. Uteområdet i barnehagen er åpent 

med mange muligheter og utfordringer til alle aldre, motorisk, men også til kreativitet og fantasi. Underlaget gir muligheter til ulike erfaringer. 

Her finns både asfalt og gress og området er bygd opp i ulike nivåer som gir naturlige akebakker på vinterstid. Vi har også en lavvo plassert på 

området. Rundt den er det naturlige underlaget bevart. Trær, busker og ulendt terreng, «Skogen vår» som danner grunnlaget for en 

naturlekeplass. Ellers finnes både sandkasser, klatrestativ og en liten lekestue. Vi har vår egen bålplass hvor vi kan tilberede mat hele året og vår 

egen urte og grønnsakhage som barna er med å tar ansvaret for. De yngste barna har eget skjermet uteområde bak barnehagen. 

  

Det fysiske miljøet inne gir mange muligheter.  De store rommene er delt opp med fleksible romdelere slik at lekemiljøene kan endres etter 

barnas behov. Alle møblene i barnehagen er lave og tilpasset barna. Vi har fokus på små barns mestring og lekmaterialet er plassert slik at det 

skal være tilgjengelig for barna. De ulike rommene er tilrettelagt ut ifra ulike aktiviteter. Vi har et eget formingsrom, og noen små grupperom, 

der materiellet er tilgjengelig for barna og barna kan få «jobbe» uforstyrret. Rommene er tilpasset for å gi barna utfordringer etter alder. Rekvisita 

til ulike temaer er samlet i egne kasser slik at det til enhver tid skal være mulig å tilføre noe for å stimulere til videre utvikling av leken ved 

behov. Hos de yngste barna er rolleleken integrert i hovedrommet til barna, de har også et modulrom og et eget grupperom tilpasset rollelek for 

de eldste på Kongla. 

Midt i barnehagen har vi et stort kjøkken, her serveres frokost for de eldste, Kongla og Granstubben spiser frokost skjermet på sine avdelinger.  

 

Rolidbakken 

Diseth avdeling Rolidbakken, ligger mellom Gjøvik og Biri, med skogen, elva, lysløypa, idrettsplass, og skolen som nærmeste nabo. I 

gangavstand fra barnehagen har vi vår egen gapahuk i samarbeid med skolen. Vi har også tilgang til å benytte gymsalen på skolen. 

Uteområdet i barnehagen er bygd opp med variasjon og utfordringer med muligheter for allsidig bruk av kroppen, utvikling av kreativitet, fantasi, 

samt forskerglede, for barn i alle aldre. Her finnes både gress arealer med muligheter til ball lek og asfaltbelagte deler som egner seg godt til 

sykling. Ellers finnes sandkasser, klatrestativ, reirhusker og en liten lekestue. Vi har også vår egen bålplass hvor vi kan tilberede mat, samt urte 

og grønnsakhage som alle barna har ansvaret for. Utearealet er inndelt i soner og avdelt med gjerde. Dette gir muligheter slik at de yngste barna, 



etter behov, kan utforske fritt og få utfordringer tilpasset sin alder og utvikling skjermet fra de større barna, eller at små grupper med barn kan 

leke skjermet slik at de ikke blir forstyrret i en påbegynt aktivitet eller lek. 

Det fysiske miljøet inne har både store åpne rom og mindre grupperom. Rommene er delt opp med fleksible romdelere slik at lekemiljøene kan 

endres etter barnas behov. Alle møblene i barnehagen er lave og tilpasset barna. Vi har fokus på små barns mestring og lekmaterialet er plassert 

slik at det skal være tilgjengelig for barna. Vi har et eget rom som er innredet som gymsal og som gir gode muligheter for tilrettelegging av fysisk 

aktivitet og felles samlinger. Ved hjelp av skummoduler, balanseleker, baller og annet utstyr stimuleres barna til allsidig bruk av kroppen 

gjennom lek.   

Kjøkkenet ligger midt i huset og er i direkte tilknytning til avdelingene slik at det ligger godt til rette for matlaging sammen med barna.   

I Redalen har vi et samarbeid med sanitetsforeningen. Vi har tradisjon for at de kommer til oss en uke før jul og hjelper oss med tradisjonelle 

juleforberedelser. Vi lager lefse, pølse, medisterkaker og småkaker sammen med de som virkelig kan det.  

 

  

FUS kjeden  
FUS kjeden består av over 170 barnehager i mer enn 69 kommuner. FUS kjeden eies av Trygge barnehager og er en av Norges største 

barnehageaktører.  

Alt arbeid i FUS barnehagene er forankret i en felles visjon og verdier.  

Barnehagen har plass til ca. 90 barn fordelt på 5 avdelinger:  

 

Diseth 

Kongla:          1- 2 år 

Granstubben:          2-3 åringer 

 Furukvisten:          3-5 åringer                                  

                                 

 

Rolidbakken  

Mølla:              1 - 2 år  

Fossen:  3 - 5 år  

 

Personalet  
Personalet fastsettes etter årets barneantall, og de gjeldende regler som er fastsatt i Barnehageloven og Rammeplanen. 

  

 



 

 

2. Innledning 

 

Barnehagens årsplan er et arbeidsverktøy for de ansatte og dokumenterer barnehagens valg og begrunnelser for det pedagogiske arbeidet med 

utgangspunkt i rammeplanens formål og innhold, samt barnehageeiers lokale tilpasninger til pedagogisk praksis. Årsplanen skal gi foreldre 

mulighet til å påvirke innholdet i barnehagen, samtidig som den er et grunnlag for kommunens tilsyn med barnehagen og gir informasjon til 

myndighetsnivåene, samarbeidspartnere og andre interesserte. 

 

 

3. Barnehageloven 

 

Barnehagen er underlagt lov om barnehager. Barnehageloven er de øverste juridiske rettsreglene som barnehagene i Norge styres etter. 

Kommunen skal som offentlig myndighet påse at den enkelte barnehage drives etter lovens bestemmelser.  

 

Barnehagens 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 (Barnehageloven § 1). 

 

Barnehagens innhold 

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og 

aktiviteter. Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn, herunder samiske barns 

språk og kultur. Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og 



mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med 

utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter. Barnehagen skal ha en helsefremmende og en forebyggende funksjon og bidra til å 

utjevne sosiale forskjeller.  

Departementet fastsetter en rammeplan for barnehagen. Rammeplanen skal gi retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver.  

Barnehagens eier kan tilpasse rammeplanen til lokale forhold.  

Med utgangspunkt i rammeplan for barnehagen skal samarbeidsutvalget for hver barnehage fastsette en årsplan for den pedagogiske 

virksomheten (Barnehageloven § 2). 

 

Lov om barnehager ligger i sin helhet på www.lovdata.no. 

 

 

 

 

 

4. Rammeplanen 

 

Rammeplanen gir retningslinjer for barnehagens verdigrunnlag, innhold og oppgaver. Alle barnehager skal bygge sin virksomhet på 

verdigrunnlaget og innholdet som er fastsatt i barnehageloven og på internasjonale konvensjoner som Norge har sluttet seg til, blant annet FNs 

barnekonvensjon. 

Rammeplan for barnehagen er et styringsdokument for alle barnehager.  

 

Rammeplanen: 

 Er et arbeidsredskap for barnehagens personale 
 Danner grunnlag for barnehagens planlegging, dokumentasjon og vurdering av innholdet 
 Angir mål som barnehagen skal arbeide mot i hverdagslivet og i arbeidet med fagområder 
 Gi informasjon til foreldre som grunnlag for samarbeid mellom hjem og barnehage 
 Gi barnehagens eiere grunnlag for å vurdere rammebetingelser og kompetansebehov 
 Være utgangspunkt for kommunens tilsyn 

(regjeringen.no) 

 

http://www.lovdata.no/


Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver redegjør for barnehagens samfunnsmandat. Samarbeidet med barnas hjem skal ligge til grunn 

for virksomheten. Barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig læringssyn, hvor omsorg og lek, læring og danning er sentrale deler. I tillegg er 

sosial og språklig kompetanse og sju fagområder viktige deler av barnehagens læringsmiljø (Rammeplanen). 

 

 Ønskes det å lese Rammeplanen i sin helhet, ligger den ute på www.regjeringen.no 

 

 

 

 

FNs barnekonvensjon 

FNs barnekonvensjon vektlegger at barn har rett til å si sin mening i alt som vedrører det, og barns meninger skal tillegges vekt. Barn har rett til å 

uttrykke seg og få innflytelse på alle sider ved sitt liv i barnehagen.  

 

 

 

 

5.  Oversikt over andre styringsdokumenter 

 
 Barnehagens vedtekter 

 Serviceerklæring for FUS barnehagene 

 FUS kundeløfter 

 FUS Smartmat 

 Etiske retningslinjer for ansatte i FUS barnehagene 

 Forskrifter om miljørettet helsevern 

 Progresjonsplan for fagområdene i rammeplanen iht barns alder 

 Periodeplaner 

 Langsiktig kompetanseplan for personalet 

 

 

http://www.regjeringen.no/


 

6. Verdigrunnlag – FUS 

Hovedmål for FUS – barnehagene: 

 

 FUS-barn har et positivt selvbilde 

 FUS-barn er trygge og forskende, trives i lek og har vennekompetanse 

 FUS-barn gleder seg til «resten av livet», de vet at de har påvirkningsmulighet og at innspillene deres teller 

 FUS-barn har det gøy i barnehagen 

 

I følge Serviceerklæringen for FUS-barnehager skal barnet møte en kultur det er godt å være en del av og utvikle empati og 

venneegenskaper 

 

VISJONEN ER VÅR LEDESTJERNE: 

Den staker ut en retning for hva vi ønsker at organisasjonen skal oppnå, nå og i fremtiden. 

"Sammen gir vi barndommen verdi; lek og glede, hverdagsmagi og vennegaranti" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUS - VERDIER 

     
 

Som FUS barnehage skal vi alltid ha fokus på barna – de er fus! Vi møter barna med glødende, tilstedeværende og engasjerte ansatte som legger 

til rette og støtter barna i prosessen der vennskapsrelasjoner bygges opp og bevares.  

 

Gjennom lek, omsorg og læring i et trygt miljø, skal barna få utvikle seg, oppleve mestring og møte nye utfordringer. Sammen skal vi skape en 

minnerik barndomstid med fokus på hverdagsmagi.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GLØDENDE SKAPENDE TILSTEDEVÆRENDE 



7. Barnehagens satsningsområder og overordna mål 
 

7.1 Diseth FUS overordnet mål 

«Mitt bilde av barnet er avgjørende for hva jeg gjør i praksis, altså for hvordan jeg møter barnet hver dag.» 

Barnesynet mitt er også menneskesynet mitt, og det har med grunnleggende verdier å gjøre. Det handler om hvordan jeg møter og tenker om andre mennesker, enten de er 

små eller store. (Åberg 2006)  

I Diseth FUS barnehage jobber vi mot et pedagogisk grunnsyn som bygger på en anerkjennende væremåte. Alle har rett til sin opplevelse. Alle 

har rett til å bli hørt og respektert, men det behøver ikke å bety at en alltid kan få det som man vil.  

Vi ønsker at alle skal oppleve at de er like mye verdt. Barn utrykker seg både kroppslig og språklig. Vi i Diseth FUS – barnehage har barna i 

fokus – de er FUS! Dette mener vi krever ansatte som er glødende og tilstedeværende sammen med barna. I det legger vi at vi har ansatte som 

legger merke til og følger opp ulike kommunikative signaler barn bruker. Barnas meninger og behov skal tillegges samme verdi som hos voksne.  

Vi ser på hvert enkelt menneske som unikt med iboende muligheter, vår jobb i barnehagen er å ta utgangspunkt i dette, finne ut hva barna er gode 

på og har interesse for, og bygge videre på det. 

 

Gjennom 

- Å være seg selv 

- Å være åpen og ærlig 

- Å vise respekt for andre og seg selv 

- Å være direkte i kommunikasjon 

- Å fokusere på adferd og ikke egenskaper 

- Å ha godt humør 

 

Ønsker vi  

-  Å lære barna å tilfredsstille sine grunnleggende behov 

- Å lære barna å fungere sammen 

- Å ikke være likegyldige overfor de som gir opp, og som ikke fungerer sammen med andre.  

 



Dette er egenskaper vi mener er viktig for å skape et miljø der barn og voksne arbeider for at de voksne skal oppfylle FUS kundeforventninger: 

 

- Alle barn skal ha en venn 

- Vi skal være profesjonelle og gode rollemodeller 

- Vi skal ha lekekompetanse 

- Vi skal finne hverdagsmagi 

- Vi skal se det beste i hvert barn 

 

I serviceerklæringen vår står det at FUS barna skal kjennetegnes ved at de:  

 

- Har et positivt selvbilde 

- Er trygge og forskende, trives i lek og har vennekompetanse 

- Gleder seg til «resten av livet», og vet at de har påvirkningsmulighet og at innspillene deres teller 

- Har det gøy i barnehagen. 

 

7.2 Vennskap 

Anne Greve sier; ”Vennskap er en viktig dimensjon i kvaliteten i menneskers liv”. I rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 

(Kunnskapsdepartementet, 2017) står det: barnehagen skal fremme vennskap og fellesskap. Barnas selvfølelse skal støttes, samtidig som de skal 

få hjelp til å mestre balansen mellom å ivareta egne behov og det å ta hensyn til andres behov. (s. 23). Vennskap er ikke noe man kan påtvinges. 

Valgfrihet er en viktig forutsetning for vennskap. 

Atle Krogstad skriver at ”Nyere forskning har vist at barnet helt fra fødselen av utfører ulike former for kommunikativ og dialogisk adferd” 

(Cappelen Damm Akademisk, 2013). Vi søker kontakt og samspill med andre mennesker helt ifra vi er født. Barna og de voksne i barnehagen 

danner et sosialt fellesskap og står i relasjon til hverandre. Anne Lise Arnesen (2012) skriver om hvordan læring skjer i samspill og relasjon med 

andre. Med andre ord er den sosiale kontakten mellom barna avgjørende for barna som sosiale individer. Ingrid Lund (2015) hevder også at barna 

selv sier at vennskap er avgjørende for trivsel i barnehagen, dette vil vi koble sammen med det Lund & Helgeland (2016) skriver om vennskapets 

betydning i det forebyggende arbeidet med mobbing (s. 19). Det er viktig å kjenne at en har en egenverdi, og at noen setter pris på å være 

sammen med oss. Vår oppgave her blir å støtte opp og hjelpe barna i å utvikle vennskapsrelasjoner i leken. Gjennom lek og vennskap utvikles 



barnas evne til empati, skriver Eva Larsson (2001). Midtsand, Monstad & Søbstad (2004) skriver at vi må opptre som støtte for barna, slik at de 

utvikler en positiv selvoppfatning i samspill med andre, da øves de til å opptre empatisk mot andre (s. 74). Dette kan vi oppsummere som øvelse i 

sosial kompetanse, da de øver ferdigheten å sette seg inn i hvordan andre har det.   

 

  



7.3 Egenledelse i lek og læring  

"Vennskap og fellesskap er de viktigste skapene i barns liv" sier Terje Melaas. Han mener at leken 

bør være magisk. Det viktigste er at barna har det gøy og at leken er meningsfylt. Gjennom leken får 

de erfaringer som ingen andre relasjoner kan gi, og det gir mulighet for å praktisere sosiale 

ferdigheter på en ufarlig måte. Den sosiale kompetansen utvikles når barn forhandler med hverandre 

i trygge omgivelser. Da må barn få leke lenge og få muligheten til å knytte vennskap.  

For at omgivelsene skal være trygge må de voksne være tilgjengelig - være deltagende og forebygge 

konflikter. Barna hos oss skal være omgitt av tydelige voksne som reflekterer i denne viktige 

læreprosessen. 

 

FUS har et samarbeid med Marianne Godfredsen og Kristian Sørensen, hvor satsningsområdet er 

«egenledelse i lek og læring» Forståelsen av egenledelse tar utgangspunkt i pedagogisk teori, nyere 

forskning på barns utvikling, og kunnskap om hjernen.  

 

 

Egenledelse er evnen til å være aktiv og selvstendig i en oppgave over tid. Egenledelse brukes som en samlebetegnelse på overordnende 

funksjoner i hjernen som setter i gang, styrer og regulerer atferden vår. 

 

 

1. Planlegging innebærer å sette seg et mål og kunne lage en effektiv strategi eller tilnærming for å nå målet.  

 

2. Organisering handler om ferdigheten til å skape orden på informasjon og aktiviteter, se og gjennomføre deloppgaver, og samtidig 

ha overblikk på helheten. 

 

3. Arbeidshukommelse handler om evnen til å tenke og huske samtidig. Du har en lagret informasjon du benytter i tillegg til her og 

nå informasjonen. 

 

4. Igangsetting er evnen til å ta initiativ og komme i gang med aktiviteten det har bestemt seg for å gjennomføre. 

 



5. Fleksibilitet vises gjennom barnets evne til å skifte oppmerksomhet, tenkemåte eller perspektiv i en oppgave eller aktivitet. 

 

6. Selvregulering er evnen til å regulere og kontrollere egne handlinger, språk, tanker og følelser. 

 

7. Selvmonitorering handler om barnets ferdigheter når det gjelder å følge med på de løpende reaksjonene dets egne handlinger og 

væremåte skaper hos andre, og hvordan andres atferd påvirker barnet selv. 

 

 

Hvorfor er Egenledelse så viktig?  

 

 • Egenledelse er avgjørende for sosialt samspill, deltagelse og medvirkning i barnehagen  

 • Gode egenledelsesfunksjoner gir godt grunnlag for utvikling av vennskap  

 • Nyere forskning tyder på at egenledelsesevne er viktigere enn intelligens og sosioøkonomisk bakgrunn for mestring av skolen  

 • Gode egenledelsesferdigheter sees nå i sammenheng med tidlige ferdigheter innen lesing, skriving og matematikk  

 

 

 

Forskning tyder på: 

  

 At egenledelse ikke utvikles uten stimuli 

 At egenledelse ikke er et personlighetstrekk som ikke kan endres  

 At førskolealderen er den perioden der stimulering av egenledelsesferdigheter har aller størst effekt på hjernen  

 At rollelek er blant de beste pedagogiske virkemidlene vi har for å styrke egenledelse  

 
 

 

 

Med det vi vet om egenledelse som utgangspunkt, har vi grepet fatt i rolleleken. Den sosiale rolleleken handler ofte om familie- og hjemrelaterte 

temaer som å spise, handle, gå å legge seg, være syk, reise bort – ting barna har erfaringer fra i sitt liv. Gjennom å være glødende og 

tilstedeværende ansatte ønsker vi å gripe fatt i det barna er interessert i og gi barna rom og tid slik at leken har mulighet til å utvikle seg. Det er en 

forutsetning at det legges til rette slik at barna kan medvirke. Voksenrollen vil variere ut i fra leke-aktivitetens nivå. Det viktigste er at barna 



møter voksne som er til stede, «koblet på», slik at de har mulighet til å gjøre denne vurderingen. En fleksibel og dynamisk voksenrolle som 

veksler mellom å være aktiv når det gjelder å sette i gang rollelek barna er opptatte av, eller delta på barnas premisser i lek som allerede er 

igangsatt.  

Arbeidet med egenledelse i lek og læring skal bidra til utvikling av sosial kompetanse.                                                        

 

 

7.4 SmartMat: Sunn mat og gode matvaner 

FUS SmartMat er et mat- og måltidskonsept om sunn mat og gode matvaner som fremmer matglede hos barna. I FUS barnehagene serveres mat 

som inneholder byggeklossene som er en forutsetning for å sikre optimal utvikling av hjernen og resten av kroppen. 

I vår barnehage skal det være god tid til måltidene, og barna skal oppleve måltidene som hyggelige og noe de gleder seg til. Måltidene har også 

en pedagogisk funksjon, SmartMat er derfor nært knyttet til satsningen vår på egenledelse i lek og læring. Gjennom måltidet kan vi ivareta 

mange av egenledelsesfunksjonene. Barnas delaktighet i matlagningen, språklig utvikling, utvikling av lukte- og smakssansene og kunnskap om 

sammenhengen mellom mat, kropp og helse er eksempler på hvordan måltider kan bidra til barns utvikling. (Fra FUS folder). 

 

 

 

 

 



7.5 Friluftsliv og nærområdet 

Friluftsliv er et bredt begrep. I barnehagen betyr dette å være ute, leke, gå på tur hele året og erfare og utvikle en forståelse for ulike vurderinger 

sett i lys av «vær».  

Vi ønsker å ha fokus på barnas lek i natur og om konkrete og spontane erfaringer. Lundhaug og Neegaard sier at det skal ha en verdi i seg selv å 

være på tur, å være underveis og være til stede i natur. Og at det gir opplevelser, erfaringer og spiller på følelser i barnet. Nytten er knyttet til at 

dette kan oppleves utfordrende, viktig, fint eller meningsfullt. Det er aspekter som bidrar til barnets helhetlige utvikling og danningsprosess, og 

som er med på å berike barnets liv uavhengig av målbarheten av aktivitetens nytte. 

Det å være ute, tilberede mat og spise ute ønsker vi skal være en like naturlig del av barnehagehverdagen som det å være inne. I naturen finnes 

vekster som kan brukes til matlaging, gjennom gode opplevelser med friluftsliv året rundt ønsker vi at barna skal få en begynnende forståelse og 

respekt for naturen og det som finnes der, samt hvordan vi kan utnytte ressursene naturen gir.  

Variert fysisk aktivitet er av stor betydning for utviklingen av motoriske ferdigheter og kroppsbeherskelse i tillegg til at det er viktig for læring. 

Mye tyder på at dette igjen kan bidra til et styrket selvbilde, bedre sosial tilpasning, økt tro på egen mestring og økt trivsel. 

Vi har fokus på mestringsglede og allsidig bruk av kroppen.  Barn er unike og har ulike ønsker og behov for aktivitet. For å sikre alle barn like 

muligheter, har vi delt året i fire perioder hvor vi i hver periode har en større bevissthet på utvalgte motoriske ferdigheter, koordinative 

egenskaper og sanser. Bevegelse skal være gøy. 

Vi ønsker å videreføre tradisjoner og en turkultur til neste generasjon som handler om å bruke kroppen til å utforske barnehagens nærmiljø og 

klare seg med enkle midler. 

 



Hvert fagområde dekker et vidt læringsfelt. Gjennom satsningsområdene mener vi at vi gir barna rike, felles opplevelser og erfaringer innen flere 

fagområder i rammeplanen om gangen.  

 

7.6 Leseaktiviteter og språkutviklende aktivitet i Diseth FUS 

Vårt mål er å skape leseglede i barnehagen. En god språkutvikling er viktig for barna både på kort og lang sikt, språk er avgjørende for 

læring, kommunikasjon og sosiale relasjoner. Vi ønsker at språk skal være en stor del av barnehagehverdagen for alle barn. Det krever et 

personale som er bevisste og har gode kunnskaper om barns språkutvikling. Språk er en forutsetning for læring, kommunikasjon og sosiale 

relasjoner. Språk kan være tale, tegn, kropsspråk og symboler. 

For å få til dette prioriterer vi tid til samtale, og vi verdsetter barns deltagelse i samtalen. Vi leser bøker sammen, forteller og inspirerer barna 

til å fortelle. Vi opplever at å lese høyt sammen med barna er fint både for den som leser og forden som høre rpå, og i tillegg erfarer vi at 

barna får felles leseerfraing og sråkestring slik at de i leken senere har felles lekereferanser. Personalet som er formidleren i høytlesningen må 

være tilstede i lesningengjennom å være oppmerksom på hvordan Han /hun formidler når han/hun leser sammen med barna. Personalet er 

viktige språkmodeller. 

Vi leser bøker med gjentagende mønster fordi vi opplever at dette er en god innfallsvinkel i vårt arbeid med språk i hverdagen. Aktiv 

medlesning forutsetter at barna har fått møte den samme boka over tid. På denne måten blir barna kjent med bokas gjentagende mønster- og 

på den måten kan de være medlesere. «Oi se på Lars, han er jo en krokodille-nei nei nei, Lars er ikke en krokodille for krokodillen har 

jo……… skarpe tenner, sier barna høyt i kor. Når vi legger til rette for medlesing involveres alle barna i leseaktiviteten- og ikke bare de 

barna som p åeget initiativ tar del i språklige aktiviteter. 



For de eldre barna er bøker med gjentagende mønster en fin måte å gi barna tilgang til tekststrukturer som de selv kan bruke i sin egen 

tekstskaping. På lang sikt kan dette være med på å gi barna erfaringer med språk og tekstmønstre som vil ligge til grunn for den fremtidige 

lese- og skriveutviklingen (Trude Hoel). 

Vi ønsker å være en barnehage med masse rim, regler, dikt og sang fordi dette er positivt for språkutviklingen for alle barn. vi bruker de 

samme tekstene om igjen og om igjen. Vi opplever at de yngste barna som ikke har talespråk enda, blir med på sangene og reglene med 

bevegelser til, uten at de nødvendigvis forstår alle ordene. Regler og sang kan også være en snarvei inn i språket. Vi erfarer at rytmen i 

rimene og rytmen i sangen gir barna glede – alle kan være med.  

 

 

8. Barns medvirkning 
 

Barnehagen skal i vareta barnas rett til medvirkning ved å legge til rette for å og oppmuntre til at barna kan få gitt uttrykk for sitt syn på 

barnehagens daglige virksomhet, jf. Barnehageloven §1 og §3, Grunnloven §104 og FNs barnekonvensjon art.12 nr. 1. (rammeplan 2017) s.27. 

Vi ønsker at barna skal ha mulighet til å påvirke sin egen hverdag. Dette innebærer at de ansatte må fange opp og tolke det barna gir uttrykk for, 

respektere deres ytringer og barna skal få valgmuligheter i de situasjonene der det er mulig, tilpasset alder og forutsetninger. Vi ønsker at barna 

får trening i å fremme egne tanker og ta egne og selvstendige valg, samt stå for de valgene de gjør. Dette ser vi bidrar til utvikling av et positivt 

selvbilde, der barna har tro på seg selv og i større grad kan stå i mot gruppepress og andres påvirkning både nå og senere i livet.  

 
FUS barna skal kjennetegnes ved at de:  

 

• har et positivt selvbilde  

• er trygge og forskende, trives i lek og har vennekompetanse  

• gleder seg til «resten av livet», de vet at de har påvirkningsmulighet og at innspillene deres teller  



• har det gøy i barnehagen  

 

Rammeplan for barnehagen sier at barnas synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med deres alder og modenhet. Barna skal ikke overlates et 

ansvar de ikke er rustet til å ta. (rammeplan 2017) s.27. 

 

 

8.1 Hvordan ser det ut i praksis? 

 

I vår barnehage møter barna ansatte som tar dem på alvor. Barna blir hørt og sett, og de skal vite at deres ideer og opplevelser blir like mye 

vektlagt som voksnes. Her er det nysgjerrighet og samhold som preger alle relasjoner. Barna vet at de ansatte er villige til å prøve, for vi vet ikke 

alt, vi finner ut av ting sammen. 

Barna opplever at de ansatte deltar og støtter dem i lek. De får det de trenger av utstyr, og deres ønsker tas til følge, men det stilles også krav til å 

være med å rydde når aktiviteten er ferdig.  

Når man kommer til Diseth FUS barnehage skal det være vanskelig å få øye på de ansatte. De har sin jobb på barnas nivå, de ansatte har 

«senkesett» og rager ikke over barna hverken i samtaler eller i lek. Samtaler i Diseth FUS barnehage preges av åpenhet og direkte 

kommunikasjon. Barn og ansatte øver på å melde behov. Når barna sitter ved matbordet er det ikke slik at de får alt servert rett i hendene, de 

kjenner kanskje etter to halve brødskiver at «jeg er tørst», «ja da kan du få litt å drikke», «vil du ha melk eller vann?». 

Det skal være rom for humor i barnehagen, det er lov å tulle, men barna skal være oppmerksomme på hvordan det påvirker de andre. Hvis noen 

sier nei, eller gir fysisk uttrykk for at de ikke liker det som skjer, da må de stoppe opp og finne på noe annet. Å forstå at alle har sine grenser for 

hva de liker eller våger mener vi er viktig. 

De ansatte i barnehagen er alltid de som har ansvar for at alle har det bra, men de har også ansvar for å prøve nye metoder ved behov. Har en 

ansatt gitt samme beskjed mer enn en gang uten at det blir fulgt opp, ja da må han/hun finne en annen måte å gjøre seg forstått på. 

 

Vi ønsker at alle som er innom hos oss skal føle seg respektert. I praksis betyr det at vi anerkjenner alle som den de er, vi vet at det er handlinger 

vi kan velge og ikke like, ikke personer. «Jeg liker deg, men ikke alt du gjør.» Handlinger gjøres i beste mening, men det er ikke alltid budskapet 

blir oppfattet som det er tenkt, her har mottaker også et ansvar spør dersom noe er uklart eller du er uenig. Vi jobber for en raus kultur med rom 

for forskjellighet og individualitet.  

 



9. Danning gjennom omsorg, lek og læring 

 

«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» (Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver) 

 

 (……) Menneskelig likeverd, åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse og solidaritet er sentrale samfunnsverdier som skal legges til grunn for 

omsorg, danning, lek og læring i barnehagen  

(Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver). 

 

9.1 Omsorg  

Omsorg skal prege alle situasjoner i vårt hverdagsliv og komme til uttrykk når barn leker og lærer. Omsorg er en viktig forutsetning for barns 

utvikling, læring og danning. God omsorg styrker barns forutsetninger for å utvikle tillit til seg selv og andre, gode relasjoner og til gradvis å ta 

større ansvar for seg selv og fellesskapet. 

Når de ansatte omsetter vårt pedagogiske grunnsyn til praksis mener vi barna blir sett, forstått og får den hjelp og støtte de har behov for. 

 

9.2 Lek 

FUS sier: hos oss kommer leken først, den har egenverdi. «De ansatte skal ha lekekompetanse. I et utviklende lekemiljø med akkurat nok 

veiledning, tilegner barn seg kunnskap og opplever mestring. Vi lar leken komme først.» (FUS serviceerklæring) 

Vi vil legge til rette for lek både ute, inne og på tur, vi skal gi barna felles opplevelser som igjen gir næring til leken. De ansatte skal sikre 

progresjon i leken ved at de er tilstede for barna. Slik kan de se barnas ulike behov for støtte og innspill. 

 

9.3 Læring 

Barna hos oss skal være omgitt av glødende, tilstedeværende og skapende ansatte som lytter og mestrer å gripe fatt i det barna er interesserte i. 

Prosesser skal preges av undring og på denne måten pirre barnas nysgjerrighet og kreativitet og lærelyst.  

9.4 Danning 

Danning: å gå ved siden av, være lydhør, oppmerksom og åpen. (Nina Nakling) 



Barnehagen skal støtte barna i å forholde seg prøvende og nysgjerrig til omverdenen og bidra til å legge grunnlag for modig, selvstendig og 

ansvarlig deltagelse i demokratiske fellesskap. (Rammeplanen s.21). 

De ansatte skal være rollemodeller gjennom å være aktive og engasjerte deltagere med fokus på fellesskapet i barnehagen. 

 

10. Inkludering og likeverd   

 

”Likeverd handler om å se individet ut fra en grunnforståelse om at alle 

mennesker er like mye verdt, og skal møtes likeverdig til tross for ulike 

forutsetninger.”  

(Veileder for likestilt pedagogisk praksis, likestillingssenteret s. 4) 

 

Barnehagen skal gjenspeile mangfoldet i samfunnet i forhold til funksjonsnivå, alder, kjønn, kultur/ språk og familiebakgrunn. Vi vil jobbe mot 

et inkluderende fellesskap med plass til det enkelte barnet. Vi har ansvar for at alle barn får oppleve at de selv, og alle i gruppen, er 

betydningsfulle personer for fellesskapet. Alle barn har rett til sin opplevelse og skal bli respektert ut i fra det. Gjennom en anerkjennende 

væremåte ønsker vi å legge til rette for positive opplevelser og mestringsglede. 

 

 

11. Likestilling 

”Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering”(Barnehageloven § 1 Formål). ”Alle skal ha 

like muligheter til å bli sett, hørt og oppmuntres til å delta i fellesskap i alle aktiviteter i barnehagen” (Rammeplanen s.10). 

 

I barnehagen vår jobber vi mot å behandle hver enkelt som den unike personen de er, ikke ut i fra kjønn eller andre fysiske ulikheter. Vi vil legge 

til rette for lek, uten å legge føringer for hvilket kjønn vi forventer det skal passe for. Vi skal respektere barnas valg, og opptre profesjonelt. 

Likestilling for oss handler om å gi alle barn, uansett alder og kjønn, de samme mulighetene til å utnytte sine evner og interesser. 

 



 

 

 

 

12. Barnehagen som kulturarena 

 

”Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et 

sosialt og kulturelt fellesskap.” (Barnehageloven § 2 Barnehagens innhold.) 

 

Barnehagen har en viktig rolle for utviklingen av kulturell identitet. Vekselspill mellom formidling og barns aktivitet, skal være en del av 

barnehagens særpreg. 

Barn fortolker sine inntrykk ved å leke og gi form til det de er opptatt av, barns egen kulturskaping og lek fremmer kommunikasjon på tvers av 

kulturer. 

Gjennom FUS verdier og en anerkjennende væremåte ønsker vi å legge til rette slik at barna får mulighet til å bearbeide ulike sanseinntrykk. 

Sammen med barna ønsker vi å skape tradisjoner både i barnehagen og i nærmiljøet.  

 

  



13. De 7 fagområdene med progresjonsplan  

Hvert fagområde i Rammeplanen dekker et vidt læringsfelt og opptrer sjelden alene. Barnehagen skal gi barna grunnleggende kunnskaper innen 

sentrale og aktuelle områder.  

Progresjonsplan for fagområdene skal gi en oversikt over de ulike prosessmålene barnehagen ønsker at barna, innenfor de ulike aldersgruppene, skal strekke 

seg mot. Barn er unike og vil bli møtt uti fra det. Vi legger til rette for aktiviteter tilpasset gruppen, og det enkelte barnet, med fokus på mestringsglede. 

Kommunikasjon, språk og tekst 

Alder Prosessmål:  

1-2 år 

 
 Barnet skal få erfaringer med at språk blir brukt som et verktøy i 

kommunikasjon med andre.  

 Barnet skal oppleve at språk er både verbalt og nonverbalt.  

 Barnet skal bli kjent med billedbøker, sanger, rim og regler.  

 Barnet skal få erfaringer med eventyr og fortellinger gjennom konkreter. 

 Barnet skal erfare at noe har en start og en slutt. 

 Barnet skal erfare at det er rytme i språket. 

 Barnet skal gjennom de ansattes bruk av flipover lære rim, regler, sanger og 

symboler. Samtidig får de begynnende kjennskap til lese og skriveretningen.  

3-4 år 

 
 Barnet skal bruke språket i samhandling med andre. 

 Barnet skal få ytterligere erfaring med lese og skriveretning ved bruk av 

flipover. 

 Barnet skal gjenkjenne eget navn og andres, samt gjenkjenne ulike symboler. 

 Barnet skal lytte til bøker og fortellinger, med fokus på å starte, gjennomføre 

og avslutte aktiviteten. 

 Barnet skal leke med språket gjennom rim og regler. 

 

 

5 - 6 

 
 Barnet skal bruke språket i kommunikasjon, beskrive følelser og opplevelser. 

 Barnet skal gjenkjenne ord som rimer 

 Barnet skal kunne delta og lede samling sammen med en voksen 

 Barnet skal bli kjent med begreper innen matematikk  

 Barnet skal få forståelse av at det finnes flere språk  

 Barnet skal kunne fortelle en historie i sammenheng, uten støtte av en voksen. 

 Barnet skal lære å skrive sitt eget navn 

 

 



Kropp, bevegelse, mat og helse: 

Alder Prosessmål: 

1-2 år 

 
 Barnet skal utforske barnehagens fysiske miljø gjennom allsidig bruk av kroppen. 

 Barnet skal mestre underlaget ute og inne 

 Barnet skal få erfaring i å melde behov 

 Barnet skal få ulike sanseinntrykk 

 Barnet skal få erfaring med prosessen fra frø til næring 

 Barnet skal delta på enkle bevegelsessanger 

 Barnet skal være aktivt deltagende i måltidet, sitte på egen stol ved bordet indremotivert, spise 

selv, drikke av kopp og melde behov for det det vil ha 

 Barnet skal bli kjent med SmartMat  

 Barnet skal gjenkjenne kroppsdeler 

 Barnet skal bruke pinsettgrep, og vise oppmerksomhet mot syn og hørselsinntrykk 

 Barnet skal erfare god veksling mellom aktivitet og hvile 

 Barnet skal være aktiv deltagende i påkledning 

 Barnet skal vise evne til imitasjon 

 Barnet skal oppleve glede ved fysisk aktivitet 

3-4 år 

 
 Barnet skal øve på å holde bestikket riktig og smøre egen mat. 

 Barnet skal lære om sunt kosthold gjennom SmartMat 

 Barnet skal kunne ta imot/ sparke stor ball.  

 Barnet skal kunne hoppe, løpe, balansere. 

 Barnet skal kunne tegne et enkelt ansikt.  

 Barnet skal kunne pusle enkle puslespill 

 Barnet skal være bevisst sin egen kropp.  

 Barnet skal mestre å kle på seg selv 

 Barnet skal få kjennskap til vesentlige kroppsdeler. (eks. hode, nese, øyne, munn, armer og 

ben.) 

 Barnet skal gå selv på do og melde behov om hjelp 

 Barnet skal mestre sykle på trehjulssykkel 

 Barnet skal mestre å gå på ski/skøyter 

 

5-6 år  

 

 

 Barnet skal være med på å tilberede SmartMat 

 Barnet skal mestre å gå i ujevnt terreng, ha god balanse og kontrollerte kroppsbevegelser 

 Barnet skal ha kunnskaper om egen kropp, og de ulike kroppsdelers funksjoner. 

 Barnet skal kunne hoppe, hinke, stå på et ben og balansere rulle fremover og bakover. 

 Barnet skal mestre å klippe etter en strek. 

 Barnet skal ha et godt etablert blyantgrep 

 Barnet skal vite forskjell på høyre og venstre, og kunne fargelegge innenfor streker. 



 Barnet skal ha begynnende kunnskap om påkledning i forhold til de ulike årstider. 

 

 

Kunst, kultur og kreativitet: 

Alder Prosessmål: 

1-2 år 

 
 Barnet skal bli kjent med drama og rytme gjennom lek og samhandling med voksne og andre 

barn. 

 Barnet skal få erfaringer med ulike formingsmateriell gjennom ulike sanseopplevelser med 

fokus på prosess 

 Barnet skal delta i barnehagens ulike tradisjoner med fokus på positiv opplevelse. 

 

3-4 år 

 

 

 

 Barnet skal utforske ulike formings- teknikker og bli kjent med ulike materiells egenskaper.  

 Barnet skal kunne forstå noen fargenavn. (For eksempel kan du gi meg den gule blyanten?) 

 Barnet skal mestre «late som» lek, skille mellom lek og virkelighet 

 Barnet skal få mulighet til å uttrykke seg gjennom drama, musikk og formingsaktiviteter 

 Barnet skal ha kjennskap til de ulike tradisjonene i barnehagen 

 

 

5-6 år 

 
 Barnet skal ha kunnskaper om ulik type materiell, samt ferdigheter i enkelte teknikker. 

 Barnet skal kunne flere sanger, rim og regler 

 Barnet skal tørre å stå frem i gruppen, formidle noe for de andre 

 Barnet skal tenke løsningsorientert 

 Barnet skal være aktivt med i prosesser rundt barnehagens tradisjoner 

 

 

 

 

 

 

 



Natur, miljø og teknikk: 

Alder Prosessmål: 

1-2 år 

 
 Barnet skal få erfaringer med å være ute i ulike årstider 

 Barnet skal få allsidig erfaringer med elementene sand, stein, jord, luft og vann 

 Barnet skal bruke sansene aktivt både ute og inne; kjenne på ulike lukter, smaker, kjenne at 

snøen er kald, vannet er vått, gresset er mykt osv.  

 Barnet skal få erfaringer med rett påkledning i ulikt vær, tar du votten av kan du bli kald.. 

Støvler gjør at du holder deg tørr. 

 Barnet skal gjenkjenne enkelte blomster, dyr og dyrelyder 

 Barnet skal gå på turer ute i barnehagen og i nærmiljøet 

 Barnet skal få erfaringer med bål, og respekt for ild som element 

 Barnet skal få erfaringer med øks og sag i samarbeid med voksne 

 Barnet skal få erfaring med tilberedning av mat ute 

 Barnet skal få erfaring med kildesortering 

 Barnet skal få begynnende erfaring med digitale verktøy (Eks. lage filmsnutter) 

3-4 år 

  
 Barnet skal få ferdigheter i å sage og bruke øks sammen med voksne 

 Barnet skal få ferdigheter i å bygge bål sammen med voksne og andre barn 

 Barnet skal få ferdigheter med å lage mat ute 

 Barnet skal bli kjent i barnehagens nærområde 

 Barnet skal så og høste sine egne grønnsaker 

 Barnet skal bearbeide opplevelser gjennom ulike naturmateriell   

 Barnet skal bli kjent med ulike digitale verktøy 

 Barnet skal få ferdigheter i kildesortering og miljøvern 

 Barnet skal kjennskap til hva som er spiselig i naturen 

 Barnet skal gjenkjenne og kunne navn på insekter, fugler og småkryp i nærmiljøet 

5-6 år 

 
 Barnet skal mestre å bygge bål sammen med andre 

 Barnet skal ha kunnskap om rett bekledning 

 Barnet skal mestre å sage selvstendig 

 Barnet skal spikke med kniv 

 Barnet skal mestre å tilberede enkel mat ute 

 Barnet skal mestre kildesortering 

 Barnet skal bruke naturen som lekeplass gjennom kreativitet og fantasi 

 Barnet skal mestre å velge rett leirplass for vær og vind på tur 

 Barnet skal mestre å starte, gjennomføre og avslutte digitale programmer 

 

 

 



Etikk, religion og filosofi 

Alder Prosessmål: 

1-2  Barnet skal få en begynnende respekt for alt liv. 

 Barnet skal delta i markering av de kristne tradisjonene, formidlet med konkreter 

 Barnet skal utvikle evne til undring, gjennom samhandling med andre barn og voksne 

 Barnet skal få en begynnende evne til å se at andre også har behov. (Jeg vil ha spaden!) 

 Barnet skal oppleve tilhørighet til gruppe. 

3-4  Barnet skal vise respekt for alt som lever 

 Barnet skal få ytterligere erfaring og kunnskap om kultur og høytider 

 Barnet skal aktivt undre seg og filosofere over ting som skjer her og nå 

 Barnet skal respektere andres behov, vi er forskjellige 

5-6 år 

 
 Barnet skal ta initiativ til undring og filosofering. 

 Barnet skal ha kunnskaper om ulike tradisjoner 

 Barnet skal ha forståelse for at mennesker er ulike, og har ulike forutsetninger, og behandles ut 

i fra det. 

 

Nærmiljø og samfunn 

Alder Prosessmål: 

1-2 år 

 
 Barnet skal oppdage og bli kjent på barnehagens område, både inne og ute 

 Barnet skal oppleve gruppetilhørighet 

 

3-4 år 

 
 Barnet skal bli kjent med mulighetene som finnes i nærmiljøet vårt 

 Barnet skal oppleve tilhørighet til barnehagen 

 Barnet skal få kjennskap til at vi er en del av et felleskap, også til lokalsamfunnet. 

 Barnet skal kjenne til viktigheten og mestre enkle trafikkregler når vi går på turer utenfor 

barnehagen. 

5-6 år 

 
 Barnet skal ha kjennskap til og forholde seg til trafikkregler, med tanke på sikkerhet når vi 

ferdes i trafikken. 

 

 

 

 

 



Antall, rom og form  

Alder Prosessmål: 

1-2 år 

  
 Barnet skal erfare ulike former og mønster og undre seg sammen med barn og voksne over 

likheter og ulikheter 

 Barnet skal erfare det fysiske miljøet i barnehagen, plassering av utstyr. 

 Barnet skal bruke kroppen som målestokk 

 Barnet skal erfaring med ulike tall og begreper 

 Barnet skal mestre enkle innpasnings puslespill. 

 Barnet skal få en begynnende forståelse for parkoblinger 

3-4 år 

 
 Barnet skal få en bredere forståelse av matematiske begreper 

 Barnet skal mestre en til en kommunikasjon, som å dekke på bord 

 Barnet skal mestre parkoblinger, se sammenheng, finne ting som hører sammen 

 Barnet skal få erfaringer med målbegreper og mengder 

 Barnet skal gjenkjenne ulike former  

 Barnet skal kjenne til telleregler opp til 10 og at tall angir mengder og størrelser. 

 Barnet skal mestre å spille spill med terning med prikker, farger og former) 

5-6 år 

 

 

 Barnet skal kunne mestre og følge regler i spill og sangleker 

 Barnet skal forstå mengden av tallene fra 1 – 20 

 Barnet skal ha en forståelse at mengde er konstant selv om den blir forflyttet. 

 Barnet skal ha en forståelse for tid 

 Barnet skal kunne orientere seg i et rom 

 Barnet skal kunne skape ulike mønstre med ulike type materiell 

 

 

 

 

 

 

 



14. Planlegging, dokumentasjon og vurdering: 
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mulig for alle barna 

•Dokumentasjon 

•Bilder, tekst og 
produkter 

•Synliggjør hva barna 
opplever i 
barnehagen 

•Åpner for 
reflekterende praksis 

•Planlegging 

•Hensiktsmessig bruk 
av barnehagens 
ressurser. 

•Tema, arbeidsmåte, 
mål, ansvar, 
materialer. 

•Tilpasse den aktuelle  
barnegruppa. 

•Vurdering 

•Hva gikk bra/mindre 
bra? 

•Passet aktiviteten 
for alle barna? 

•Hva kan bli gjort 
annerledes? 

Barnehagens 

verdigrunnlag 

Glødende, 

skapende og 

tilstedeværende 



14.1 Planlegging hos oss: 

All planlegging tar utgangspunkt i det barna er opptatt av. De voksne er aktivt tilstedeværende og lydhøre i barnas hverdag. (Her har også 

foreldrene muligheter til å komme med innspill om hva barnet er opptatt av hjemme) 

Overordnede dokumenter; Rammeplan for barnehagens innhold,  barnehagens årsplan, serviceerklæring for FUS- barnehagene og periodeplaner. 

Gjennom diskusjon og refleksjon og møtevirksomhet i personalgruppen utarbeides ukeplaner, dette igjen danner bakgrunn for aktivitetene barna 

kan velge mellom daglig. På denne måten har barna mulighet til å påvirke innhold i aktivitetene. 

 

14.2 Dokumentasjon hos oss: 

 

Dokumentasjonstavler for foreldre og barn i garderoben i lav høyde. 

Bevisst bruk av bilder og tekst. (Brukt som pedagogisk dokumentasjon). 

Foreldre får dokumentasjon av barnas opplevelser gjennom ukeslutt hver fredag. 

Praksisfortellinger og observasjoner gjengis både muntlig og skriftlig. 

 

14.3 Vurdering hos oss: 

Gjennom møtevirksomhet i personalgruppen evaluerer og reflekterer vi rundt hva som gikk bra/mindre bra. 

Gjennom samtaler i det daglige blant personalet, dagens aktivitet danner grunnlag for neste dag. Her er vi lydhøre for respons både fra barn, 

foreldre og ansatte i barnehagen. 

Vi foretar eventuelle justeringer til videre arbeid med barnegruppen med fokus på små barns mestring, og deres interesser. 

Vi setter oss konkrete og målbare mål, og planlegger ut i fra det. 



 

For å sikre kvalitet og sikkerhet jobber personalet med prosessorienterte planer på alle områder og risiko og sannsynlighets analyse innenfor 

HMS. 

 

15. Barnehagens samarbeidspartnere: 

 Foreldrene. Vi samarbeider mest med foreldrene til barna i barnehagen. De er representert i SU og velges for to år av gangen. Ellers er kommuniserer 

vi daglig i forbindelse med levering og henting i barnehagen. Her skal det være rom for nødvendig utveksling av informasjon. Vi har serviceerklæring 

og FUS sin overordnede fagplan hvor forventninger avklares. Se egne dokumenter. To ganger i året kaller vi inn til foreldremøter. Individuelt har 

foreldrene tilbud om foreldresamtaler to ganger i året. I tillegg har foreldrene mulighet til å søke veiledning dersom de har behov for det. 

 Barnehagens eier 

 Gjøvik kommune 

 PPT 

 Helsestasjon, fysioterapi og ergoterapitjenesten 

 Barnevernet  

 Habiliteringstjenesten 

 Skoler i vår krets 

 Biri barnehage og Nordby gårdsbarnehage i vårt lokale nettverk 

 Biri Idrettslag 

 

 

 

 

 



16. Oppstart og overgang  

16.1 Oppstart i barnehagen 

Hvordan barnet opplever det første møtet og de første dagene i barnehagen er av stor 

betydning for barnets oppstart i barnehagen. I Diseth FUS ønsker vi at foreldre og 

personalet skal samarbeide godt for at barnet skal få en så god overgang fra hjemmet til 

barnehage som mulig. Vi ønsker et gjensidig samarbeid til det beste for barnet, der mye 

utveksling av informasjon er viktig. Vi vet at kvaliteten i den tidlige tilknytningen 

påvirker barnets utvikling emosjonelt og sosialt, og at dette er en tid der barnet kan 

trenge mye nærhet og omsorg fra sensitive ansatte som jobber for å tolke og forstå 

signalene til det enkelte barnet. Da er det viktig, slik vi ser det, at vi i personalgruppa, 

sammen med dere foreldre, danner en trygg base for barna.  

For små barn er nære og gode relasjoner en forutsetning for å lære. Når barnet utvikler en trygg tilknytning til minst en ansatt i barnehagen, stoler barnet på at 

det får trøst og støtte når behovet oppstår. Små barn har behov for voksne som er fysisk og følelsesmessig til stede, og som kan gi barna erfaringer og 

tilstrekkelig hjelp. Da ligger alt til rette for at de kan leke med nysgjerrighet og samtidig være sikre på at det finnes et trygt fang å vende tilbake til når de 

trenger påfyll av omsorg og trygghet jfr. trygghetssirkelen (se bilde).  

Vi vil at barna skal få tid til å gjøre seg kjent i barnehagen sammen med foreldrene. Det er barnas behov som legges til grunn, og da hvert enkelt barn er unikt, 

så vil oppstarten være forskjellig. Det er derfor vanskelig å bestemme hvor lang tid hvert enkelt barn trenger av tid med foreldre tilstede. Det som blir viktig, 

er at barnet har relativt korte dager de første ukene uten foreldrene til stede, og når foreldre skal gå, si «ha det», vil vi at det skjer på en tydelig måte slik at 

barnet vet hva som skal skje. Når foreldrene er i barnehagen, er det de som er barnets trygge base. Oppgavene til tilknytningspersonen er å lære barnet å 

kjenne, slik at han/hun etterhvert kan fungere som den trygge basen.   



På et møte med nye foreldre i mai vil vi å informere om våre tanker og ønsker om oppstart, og om hva vi ser på som viktig kvalitet for barnet den første tiden i 

barnehagen. God informasjon begge veier, slik at når foreldre og barnet er sammen i barnehagen er det barnet som er i fokus, ikke samtalene mellom de 

voksne. Den første tiden i barnehagen kan være krevende for små barn, og forskning viser at små barns stressnivå kan være høyt den første tiden i barnehagen.  

Derfor må foreldrene og personalet sammen legge til rette for at barnas behov for trygghet, forutsigbarhet og stabilitet blir ivaretatt.  

I barnehagen vår vil vi at både barn og voksne sidestilles. Alle er like mye verdt. Jfr. FN`s barnekonvensjon, «Til barnets beste» 

 

16.2 Overgang mellom avdelinger/grupper 

 

Ved overganger mellom grupper og avdelinger innad i barnehagen tar vi utgangspunkt i det enkelte barnet og dets behov. Her er det ingen fasit, 

noen barn gir uttrykk for at de trenger lengre tid og mere støtte enn andre barn. Det er viktig at de ansatte i barnehagen fanger opp signalene fra 

barnet og også i denne perioden har et godt samarbeid med foreldrene. Gjennom «besøk» med fokus på positive opplevelser sammen med en 

ansatt barna kjenner jobber vi for at overgangen skal bli så god som mulig. 

Barna blir tatt med i prosessen med å flytte «plassen» sin over til ny avdeling. 

 

 

16.3 Overgang barnehage-skole 

 

”Barnehagen skal, i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage til første klasse og eventuelt skolefritidsordning. Det 

må legges til rette for at barn kan ta avskjed med barnehagen på en god måte, glede seg til å begynne på skolen og oppleve at det er en 

sammenheng mellom barnehage og skole.” (Rammeplanen, s. 59.) 

 

Diseth FUS barnehage AS danner et nettverk sammen med barneskolene, og de andre barnehagene i området. Her har vi et samarbeid som har 

lange tradisjoner. Vi har tatt initiativ til en ny tradisjon i samarbeidet rundt overgang barnehage skole. I barnehageåret 2015/2016 kom for første 

gang fadderne på besøk til barnehagen. Dette var en meget positiv opplevelse, skolestarterne våre var i sitt element og de var mer aktive i 

samhandling med fadderne. Dette var så vellykket at vi vil gjøre dette til en tradisjon, det bør da være det første møtet mellom skolestarter og 



fadder. Vi antar da at det vil bli lettere for fadderne å vise rundt på skolen når de da har etablert kontakt allerede. For oss i FUS er det naturlig å 

knytte dette opp mot vårt fokus på leken, og vennskap. 

Året i nettverket for skolestarterne: 

Oktober  Overføring av informasjon fra barnehagen til 

skolen i forbindelse med eventuelle barn med 

spesielle rettigheter/behov. 

Januar Møte mellom pedagoger og lærere som skal 

ha neste års føreste trinn. Her planlegges 

fadderfordeling og dager hvor disse skal 

møtes. 

Januar til juni Fadderdager på skolene. På Biri er det i 

tillegg treff i de ulike barnehagene for skole 

starterne.  

I Redalen er den fysiske nærheten til skolen 

en god hjelp i skole forberedende aktivitet. 

Vi låner gymsal og samarbeider med skolen 

ved flere anledninger gjennom året. 

Hele barnehageåret Arbeid med utgangspunkt i vårt felles 

kvalitetsdokument for førskolebarna.  

 

 

 

 

 

 



17. Kompetanseplan for personalet 

 Uansett hvordan fremtiden vil bli… 
…. så er følgende helt klart: 

”Vi kan ikke oppdra morgendagens barn med gårsdagens metoder” 

     Tonje Kolle 

FUS skolen er et av virkemidlene for at alle FUS barnehagene skal nå sine fire hovedmål. FUS skolen har opplæring for alle grupper ansatte.  

FUS har et samarbeid med Marianne Godtfredsen og Kristian Sørensen. Satsningsområdet er «egenledelse i lek og læring» Godtfredsen og 

Sørenser er medforfattere i boka med samme tittel. 

 

 

18. Prosjekter:  

 KS-prosjektet i Biri krets 

«Styrket kvalitet for samhandling for utsatte barn og unge» 

Hovedmål i prosjektet: 

 Økt kvalitet på samhandlingen i tverrfaglige møter 

 Utvikle indikatorer/ kjennetegn som beskriver kvalitet i det tverrfaglige arbeidet 

 

 

 

 



Mål for Biri krets 

 Birisamfunnet med barnehage, skole, helsestasjon, PPT og barnevern skal jobbe tverrfaglig for sammen å kunne bidra til å videreutvikle 

et positivt oppvekstmiljø i Biri gjennom lek og barns medvirkning med fokus på livsmestring og helse Barn og unge i Biri skal utvikle 

seg og trives 

 Unge skal ha et godt grunnlag for å mestre egne liv 

 Ydmykhet, åpenhet og kjærlighet skal prege møtene med barn, unge og familier i Biri krets. Igangsettende møter skaper vekst. 

 

VI HAR ET ØNSKE OM AT PROSJEKTET SKAL BLI TIL EN FELLES KULTUR  

VERDIGRUNNLAGET SKAL BLI SYNLIG I VÅR PRAKSIS 

 

Interne prosjekter vi viderefører: 

 Veiledning av personalet. I Diseth FUS barnehage foregår det veiledning av alt personale i hverdagen. Både formelt og uformelt. Vi 

har fokus på hvordan vi møter barnet og egen rolle. 

 Prosessorienterte planer for å synliggjøre det praktiske arbeidet og bevisstgjør personalet i hverdagen. 

 Det fysiske miljøet i barnehagen. Vi har fokus på et fleksibelt miljø, det kan endre seg etter barnas forutsetniger og behov. Det skal 

innby til lek samt utvikling av kreativitet og fantasi. 

 

 

 

 



19. Våre tradisjoner: 

 Høstsuppe 

 Jul 

 Vinteraktivitetsdag 

 Påske 

 FUS dagen 25.4.2019 (siste torsdag i april) 

 17. mai  

 Sommeravslutning  

 Overnatting for førskolebarna 

Tradisjonene vil bli tilpasset de to lokasjonene våre, planer til foreldrene vil beskrive valgene vi tar på hvert enkelt punkt. 

 

20. Planleggingsdager: 

Planleggingsdager året 2018/2019 

08.11.18   Gjøvikkonferansen, felles med kommunen 

09.11.18   Plandag felles 

02.01.19   Planleggingsdag  

31.05.19   Planleggingsdag  

 

En dag til som ikke er fastsatt enda, vil opplyses om minst 1 måned før. 

 

 

 

 



21. Kontaktinformasjon 
 

DISETH FUS BARNEHAGE AS AVD. BIRI 

Disetsvingen 1 

2836 Biri 

 

Daglig leder: 41 49 96 44 

e-post: dl.diseth@bhg.no 

www.diseth.bhg.no 

 

Fagleder: fl.diseth@bhg.no   

 

Direktenummer:   

Kontoret 

41 49 96 44 

 

Furukvisten: 90 53 87 13 

Granstubben: 90 53 87 14 

Kongla: 90 53 87 15 

 

DISETH FUS BARNEHAGE AS AVD. ROLIDBAKKEN 

Snertingdalsveien 150 

2836 Biri 

 

Direktenummer 

Kontoret 

41 49 96 44 

 

Fossen: 90 53 87 19 

Mølla: 90 53 87 20 

mailto:dl.diseth@bhg.no
http://www.diseth.bhg.no/
mailto:fl.diseth@bhg.no

