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Velkommen til et nytt barnehageår og til en ny årsplan. Et nytt barnehageår er her og vi gleder 
oss til alt vi skal undre oss over og leke sammen med barna.

Hølen FUS barnehage startet opp 13. februar 2012. Vi er en trollbarnehage inspirert av 
forfatteren Tor Åge Bringsværd, som bor i Hølen.

Vi har vårt eget store troll ute på lekeområdet og trolldukken Tambar går i barnehagen vår. 
Tambar er et vennlig troll som er glad i dyr og tar vare på alt som lever og gror i naturen. 
Dette er noe barna lærer seg av Tambar gjennom bøkene av Tor Åge Bringsværd. Vi feirer 
barnehagens bursdag hvert år med en trollfestuke, da kler barn og voksne seg i egenlagde 
trolldrakter og spiser trollmat.

Leken står sentralt i hverdagen vår og gjennom gode lekemuligheter skapes det trygghet for 
barna sammen med skapende, glødende og tilstedeværende voksne.

Vi er en 3 avdelingsbarnehage. Avdelingene våre heter Ekorn (små barn) Hare (mellomstore 
barn) Bjørn/Rev (store barn). Bjørn og Rev avdelingen er størst og her deler vi in i to grupper. 
Bjørnene er de eldste og har skoleforberedende aktiviteter.

Alle barna i barnehagen blir godt kjent og trygge på hverandre pga vårt gode samarbeid på 
tvers av avdelingene. Vi har felles aktiviteter og tema som er med på å skape et inkluderende 
miljø. 
Denne årsplanen er et arbeidsverktøy for personalet og viser en oversikt over vårt pedagogiske 
arbeid med blant annet omsorg, lek, danning og læring.
 

Christina Kreutz Hansen
Daglig leder

Fastsatt av SU   03.07.2019             

VELKOMMEN TIL HØLEN FUS BARNEHAGE!
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Foreldresamarbeid
Et godt samarbeid med dere foreldre er noe vi ser på som en viktig del i vårt arbeid.  
Vi legger derfor vekt på tilstedeværelse, forståelse og god dialog med dere. Vi ønsker å ha et 
godt samarbeid som er basert på tillit, respekt og åpenhet, der begge parter kan informere 
hverandre om forventninger vi har til hverandre.

Dette samarbeidet er en forutsetning for barnets trivsel i barnehagen og for vår mulighet til å 
møte barnets behov og utvikling på best mulig måte.

Vi ser på som en viktig del av jobben vår å kunne informere foresatte om barnas hverdag.  
God informasjon om hva barnet har gjort i barnehagen, legger blant annet opp til en god 
samtale om dette i hjemmet.

Når barnet blir levert er det viktig at personalet får informasjon om spesielle hendelser som 
kan påvirke barnets hverdag. Får personalet informasjon om noe spesielt har skjedd, så er det 
enklere for oss å forstå barnets adferd og vi kan bedre hjelpe barnet. 

Vi gir tilbud om to foreldresamtaler i året, og føler noen behov for flere, så kan det avtales 
med Pedagogisk leder.  

Det er foreldremøter to ganger i året, et på høsten og et på våren.

Vi oppfordrer foreldrene til delta på foreldremøter og delta på brukerundersøkelser.   
Gjennom brukerundersøkelser får vi som barnehage viktig informasjon på hva foreldrene er 
fornøyde med og mindre fornøyd med. Dette er med på å sikre kvaliteten og god videre 
utvikling av barnehagen vår. 

SAMARBEID MELLOM HJEM OG BARNEHAGE
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FUS Barnehagenes Serviceerklæring;
Serviceerklæringen forteller foreldre og foresatte hva de kan forvente av barnehagen.  
Den forteller hva barnehagen forventer av foreldre/foresatte.  

Alle som starter i Hølen FUS barnehage får serviceerklæringen utlevert. Den finnes også på 
vår hjemmeside: http://holen.bhg.no/

FAU og SU 
I Lov om barnehager §4 står det «for å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage 
ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Foreldrerådet består av foreldre/foresatte til alle 
barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og 
foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.

På høstens foreldremøte velges representantene til FAU (foreldrenes arbeidsutvalg) Fra denne 
gruppen velges en representant som skal sitte i SU.

Medlemmer i FAU har taushetsplikt, dersom foreldrerepresentantene gjennom sitt arbeid får 
kjennskap til personlige opplysninger/forhold som gjelder barn, foreldre eller personalet. 
Taushetsplikten gjelder også etter at man går ut av FAU.

Samarbeidsutvalget (SU) skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. 
SU består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert
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Det er viktig med kompetanseutvikling for personalet, slik at vi øker kvaliteten og tilbudet i 
vår barnehage.

Barna skal møte trygge voksne som viser at de bryr seg og ser barnet!  Vi vet at kompetanseheving 
er med på å videreutvikle personalet individuelt og som et team.

Målet er at hele personalgruppa skal videreutvikle seg som gruppe og oppnå en felles 
pedagogisk plattform for å øke kvaliteten i alt vi gjør.

VÅR KOMPETANSEPLAN 2019-2020
  FUS kurs for barneveiledere, pedagogiske ledere og Daglig leder.
  Delta på felles planleggingsdager i regi av kommunen.
  Eksterne kurs.
  To pedagogiske ledere deltar i nettverk for språk og adferd i regi av Vestby kommune.
   Vi arbeider og har fokus på IBS – (Inkluderende barnehage og skole.) i regi av Vestby kommune. 
  Førstehjelpskurs, hvert andre år.
  Brannvernkurs.
  HMS kurs.

Når deler av personalet har vært på kurs, presenterer de dette på personalmøtet i etterkant 
slik at alle får samme informasjon/opplæring/ ideer til noe nytt. Dette er et ledd i felles 
kompetanseutvikling av personalet.

 

KOMPETANSEPLAN FOR PERSONALET



9

Definisjon: Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i 
dag, uten å ødelegge fremtidige generasjoners mulighet til å dekke sine.

Rammeplanen s.10 «Barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen.  
Bærekraftig utvikling omfatter natur, økonomi og sosiale forhold og er en forutsetning for å ta 
vare på livet på jorden slik vi kjenner det.»

Barna skal møte naturen som en viktig forutsetning for liv, mat og helse. Dette innebærer 
at barn får anledning til å utvikle kunnskap om, respekt for og være i samspill med både 
medmennesker og natur. Barns sosiale verden er også bærekraftig gjennom å erfare vennskap, 
gjennom å erfare å bli respektert, gjennom å få en grunnleggende følelse av å ha betydning i 
et sosialt fellesskap. 
              
                                             
Hvordan vil vi jobbe med bærekraftig utvikling i vår barnehage?
Gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter har barnehagen mulighet til og et 
ansvar for å legge til rette for gode opplevelser og erfaringer og en begynnende forståelse 
for bærekraftig utvikling. Arbeidet med bærekraftig utvikling skjer gjennom alle fagområder. 

Tiltak vi vil jobbe med er:
  Slå av lyset i rom som ikke er i bruk
  Stenge vannet raskere ved håndvask / bruke vann med fornuft
  Et trykk med såpe for håndvask
  Bruke gjenbruksmateriale 
  Plukke søppel 
  Kildesortering (og lære om hva som skjer med avfallet når vi kaster det)
  Bevissthet på inneklima (støy, luft, lys og renhold)                                    
  Eksperimentering med vann, vind, sola
  Markering av FN dagen                                                                  
  Ta vare på det vi har; leker osv.
  Lære om planter og dyr som er vanlige i landet vårt
  Bruke naturen i nærområdet til utforsking, sanseopplevelser, lek og glede
  Bli kjent med og deltar i arbeidet i grønnsakhagen
  Lære hvor maten kommer fra
  Sunt kosthold, fokus på grønnsaker
  Kompostering (lære om prosessen fra matavfall til kompost og til ny jord)

BÆREKRAFTIG UTVIKLING
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Rammeplanen sier at barnehagene skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon 
og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Barnas fysiske og psykiske helse skal fremmes i 
barnehagen. Barnehagen skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd 
og forebygge krenkelser og mobbing. Om et barn opplever krenkelser eller mobbing, må 
barnehagen håndtere, stoppe og følge opp dette.

For å ivareta barnas fysiske og psykiske helse skal personalet;
  Skape god tilknytning til barna. (Tilhørighet, emosjonell bekreftelse og god selvfølelse)
  Lære å lese barns følelser. (Bekrefte og hjelpe de videre)
  Gi barna trygghet. (til å være seg selv sammen med andre. Det styrker selvfølelsen)
  Se barna som subjekt.
  Følge barnas utvikling og lek.
  La barna prøve igjen og igjen.
  Barna skal få hvile når de har behov for det.
  Barna skal oppleve ulike fysiske aktiviteter.
  Barna skal oppleve glede ved å være med å lage mat, oppleve koselige måltider.

LIVSMESTRING OG HELSE
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Alt arbeid i FUS barnehagene er forankret i visjonen til FUS:

Barnehagealderen har en unik verdi og vi i FUS jobber for å berike barndommen til hvert 
enkelt barn. I FUS barnehagene skal alltid barna være i fokus – de er fus.

Våre verdier: 
Glødende - Skapende - Tilstedeværende

 

  
 

VISJON OG VERDIER

«SAMMEN GIR VI  

BARNDOMMEN VERDI, LEK OG 

GLEDE, HVERDAGSMAGI OG 

VENNEGARANTI»

Glødende

• Vi er glødende når vi er 
sammen med barna

• Personalet byr på seg 
selv. 

• Humor i hverdagen

• Vi viser arbeidsglede

• Vi roser hverandre og 
gjør hverandre gode

• Vi lar oss rive med i 
leken sammen med 
barna og byr på oss selv

Skapende

• Vi ser muligheter

• Vi har evnen til å tenke 
nytt

• Vi er nysjerrige

• Vi er kreative

• Vi er lekne

• Vi er impulsive

Tilstedeværende

• Vi griper øyebliket: her 
og nå

• Vi er lyttende

• Vi undrer oss sammen 
med barna

• Vi anerkjenner barna

• Vi ser hvert enkelt barn
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  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 Hølen FUS barnehage ønsker vi å nå disse målene ved at vi tar hvert enkelt barn på alvor. 
Barna skal bli sett og hørt og få sine individuelle behov dekket. Vi legger opp til læring gjennom 
lek og det skal være rom for og tid nok til frileken. Personalet er tilstede i og rundt leken for å 
ivareta den og for å kunne tilføre leken «næring». Personalet legger til rette for de barna som 
trenger hjelp for å komme inn i leken. 

LOV OM BARNEHAGER
§ 1. formål
Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg 
og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal 
bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt 
for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og 
solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i 
menneskerettighetene. 

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg 
selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter.  
De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. 

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. 
Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for 
fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle 
former for diskriminering.

HOVEDMÅL FOR FUS – BARNEHAGENE
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§ 2. 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 felleskap. 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.

Dette er nasjonale føringer som barnehagen skal føre i det praktiske og konkrete livet i 
barnehagen og den forteller om pedagogikken vi skal ha i barnehagen.
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Vi skal bygge vennskap
Barn trenger venner for å bli trygge. Vennskap er grunnlaget for trivsel, utvikling og læring.

Vi skal være profesjonelle og trygge rollemodeller
Vi bruker vår kompetanse for at både barn og voksne skal bli forstått og ivaretatt.

Vi skal ha lekekompetanse
I et utviklende lekemiljø med akkurat nok veiledning, tilegner barn seg kunnskap og opplever 
mestring. Vi lar leken komme først

Vi skal finne hverdagsmagi
Vi er oppmerksomme på, og legger til rette for, de magiske øyeblikkene som oppstår når et 
barn gjør en ny oppdagelse og utvider sin horisont.

Vi skal se det beste i hvert barn
Vi identifiserer aktiviteter, lek eller oppgaver, som gir hvert barn mestringsfølelse og 
anerkjennelse.

Sosial kompetanse: Barna skal lære seg å samarbeide, ta ansvar, ha empati og positiv 
selvhevdelse. Det er i barnehagen vi legger grunnlaget for god sosial kompetanse. Når barn 
har god sosial kompetanse mestrer de ulike sosiale miljøer, som gjør det mulig å etablere og 
vedlikeholde relasjoner, og som bidrar til at trivsel økes og utvikling fremmes. Barna skal lære 
seg konfliktløsing.

For at barna skal kunne oppnå denne kompetansen, må de voksne; være gode rollemodeller i 
samarbeid med både barn og voksne. Vi lærer barna å vente på tur, dele, hjelpe og vise omsorg 
for hverandre. Barnehagen formidler verdier og kultur, gir rom for barns egen kulturskaping 
og bidrar til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap. 

INKLUDERENDE FELLESKAP
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Likestilling/likeverd: Barnehagen er en viktig samspillsarena der barn og voksne møtes 
daglig og utvikler relasjoner over kortere eller lengre periode. Dette gir barnehagen en unik 
rolle og posisjon til å bidra til et likeverdig og likestilt samfunn. De voksenes forhold til kjønn, 
likestilling og likeverd påvirker barnas utvikling, uavhengig kjønnsidentitet og forståelse av 
seg selv som gutt eller jente.

For at barna i Hølen FUS barnehage skal oppleve likestilling/likeverd møter vi voksne barna 
ut fra en grunnforståelse om at alle mennesker er like mye verdt. Vi møter barna likeverdig til 
tross for ulike forutsetninger, uavhengig hvor de er født, hvilken alder og funksjoner de har, 
og om de er født som gutt eller jente. Personale sørger for at alle barna får like muligheter til 
å delta i forskjellige aktiviteter, og at barna ikke tillegges egenskaper bare fordi de er gutter 
eller jenter.

Vennskap og mangfold: Vennskap for oss innebærer at alle blir sett og akseptert som den man 
er og ha gjensidig tillit.  Mangfold er positivt og barna har ulike forutsetninger, både fysisk, 
psykisk og språklig. De har ulik oppvekst, kultur, familiesituasjoner, økonomi og matvaner.  
Det er ulike verdier, holdninger og livssyn i alle familier. Å få en venn og være en venn er noe 
av det viktigste i et barns liv.

Vi voksne er gode rollemodeller ved at vi snakker fordelaktig og positivt om andre i barnehagen, 
hilser og prater med foreldre og barn vi møter i barnehagen, støtter opp under barnas vennskap, 
trener barna i å snakke om egne og andres følelser. I samarbeid med foreldrene jobber vi for 
at ingen barn blir plaget eller holdt utenfor. 

FUS kjeden har «vennedagen» en gang i året hvor vi har ekstra fokus på vennskap og alle barn 
og hele personalet holder hender i barnehagen kl.10.00
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Fellesskap: Barna blir sett og hørt i barnehagen vår, de får føle en tilhørighet og oppleve at de 
har en betydning for fellesskapet. Personalet er fleksible, åpne og lytte til barna og hjelper de 
til å finne gode løsninger til beste for alle.

 Gjennom at vi i personalgruppa gir barna meningsfylte opplevelser og aktiviteter, livsutfoldelse, 
glede og samarbeid, lærer barna toleranse for forskjellighet og utvikler godt vennskap.

Mobbing: Barnehagens oppgave er å gi barn gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i 
nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Barnehagen har en viktig oppgave i å 
formidle grunnleggende verdier som fellesskap, omsorg og medansvar.  I den norske 
barnehagetradisjonen er store deler av dagen viet fri lek og uformelt samvær. Barns vennskap 
og lek gir både glede og nyttige erfaringer. I leken foregår viktige læreprosesser, og leken 
fremmer utviklingen på sentrale sosiale områder. Vennskap er viktig for både barn og voksne.
Foreldre og personalet i barnehagen er rollemodeller for barna. Personalet er derfor bevisste 
egne handlinger og holdninger. Det barna ser vi gjør er utslagsgivende for hvordan de selv 
velger å løse konflikter med andre. Det er viktig for oss at barna får støtte og hjelp tidlig slik 
at vi kan forebygge mobbing.

Barnehagen har utarbeidet en handlingsplan for mobbing. 

Vestby kommune deltar i Utdanningsdirektoratets nasjonale kompetanseutvikling; inkluderende 
barnehage og skolemiljø(IBS). Vår barnehage er med i denne satsningen for å styrke og 
opprettholde vår kompetanse for å forebygge, avdekke og håndtere mobbing og krenkelser.
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Omsorg 
Rammeplanen sier: Omsorg er en forutsetning for barns trygghet og trivsel. For utvikling 
av empati og nestekjærlighet.
 
Samspillet mellom voksne og barn og i barnegruppa innbyrdes gir barna grunnleggende 
erfaringer om seg selv i forhold til andre mennesker. Omsorg handler om at barna skal føle seg 
trygge, ivaretatt, sett, hørt og respektert. En omsorgsfull person er preget av lydhørhet, nærhet, 
innlevelse og evne og vilje til samspill. Omsorg skal prege alle situasjoner i hverdagslivet og 
komme til uttrykk når barn leker, ved stell, måltider og påkledning. Eksempel, Det er viktig å 
være en omsorgsfull voksen når vi tar opp barn av vogna. Også sammen med barn som skal 
være med på en ny rollelek for første gang, trenger omsorg.

Barna skal oppleve trygghet, at de blir ivaretatt, vist empati, bli sett og hørt. Vi roser prososial 
atferd og jobber med at barna skal verdsette omsorg fra andre barn. 

Personalet legger til rette for gode samtaler under måltidene, bruke god tid til stell og påkledning, 
lytte til barna og ta de på alvor. Forstå behovene til de minste barna som ikke har språk. Vi skal 
være engasjerte tydelige voksne som har et godt samarbeid og god kommunikasjon.

I rammeplanen står det; «Leken skal ha sentral plass i barnehagen, og lekens egenverdi skal 
anerkjennes». 

Målene er at barna skal få tid til frilek, oppleve mestring og glede i lek. Barna skal lære seg å 
forhandle, ta ansvar, løse konflikter, samarbeide, ta ulike roller, vise empati, bli kreative, lytte 
til hverandre, turtaking, ta og gi beskjeder.

For å nå disse målene skal vi i Hølen FUS legge til rett for nok tid til lek både ute og inne, 
oppmuntre bana til lek, gi redskaper for å kunne fortsette leken. Voksne skal inspirere og 
veilede barna slik at de opplever mestring, får gode opplevelser i samhandling med andre. 
Vi skal organisere lekegrupper, etter alder og modning, vi stimulerer til allsidig rollelek ved 
å gi barna inspirasjon og varierte opplevelser. Voksne skal være til stede i og rundt leken for 
å kunne hjelpe barn inn i leken, være med å leke, hjelpe til med nødvendige redskaper for å 
utvikle/fortsette leken.

OMSORG, LÆRING OG DANNING
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Læring: Barn lærer i alle hverdagslige aktiviteter i barnehagen. De utforsker og eksperimenterer, 
også i samspill med andre barn og voksne. Barn skaper seg selv og sine følelser i aktiv 
samhandling med objekter og mennesker. I læring ser vi på selve prosessen som viktigere enn 
resultatet.

Barnehagen skal støtte barnas nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med 
utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter

Målene for barna er at de skal oppleve gode relasjoner, mestring, være nysgjerrige, få 
kjennskap til ulike materialer og oppleve lærelyst.

For å nå målene er vi i Hølen FUS være åpne for barnas nysgjerrighet og undring. Vi skal legge 
opp til prosjekter/temaer i forhold til hva barna interesserer seg for. Vi skal være til stede 
«her og nå» (uformell læring), samtidig med at vi skal styrke barnas læring i ulike formelle 
læringssituasjoner.  Vi skal gjøre barna nysgjerrige og undre oss sammen med dem.

Danning: Danning skjer i barnets samspill med omgivelsene, og her er en kontinuerlig prosess 
som forutsetter refleksjon. Danning skjer igjennom hele livet. Barnet er en aktiv deltaker i eget 
liv, og formes igjennom aktiviteter og omgivelser som det tar del i.

I rammeplanen står det; «Barnehagen skal bidra til at barna kan forstå felles verdier og 
normer som viktige for fellesskapet. Barnehagen skal bidra til å fremme barnas tilhørighet til 
samfunnet, natur og kultur»

Målene er at barna skal få kjennskap til ulike religioner/kulturer. Barna skal utvikle sine 
kunnskaper og ferdigheter, oppleve trygghet, reflektere over egne handlinger og væremåte. 
Vi utfordrer barnas tenkning og inviterer dem inn i utforskende samtaler. 

For å nå disse målene må vi i Hølen FUS barnehage skape gode samhandlinger med barna, 
møte nysgjerrigheten til barna, gi barna trygghet, se barnet som subjekt, gi barna utfordringer 
og muligheter til å utvikle kunnskaper og ferdigheter og støtte for å handle omsorgsfullt og 
gjøre etisk begrunnede valg. Vi skal gi barna omsorg og nærhet og sørge for at barna ut fra 
alder og individuelle forutsetninger blir møtt av voksne som lytter og har innlevelse og vilje 
til samspill. 
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UTELIV
Barns lek og annen fysisk aktivitet har 
historisk sett vært nært knyttet til naturen. 
Barn som leker og utforsker mye ute i naturen 
sammen med andre barn og voksne får 
fysiske, psykiske og sosiale opplevelser som 
er med på å gi de et godt utgangspunkt for 
videre utvikling. 

Naturen som læringsarena»
Vi har valgt uteliv som et av våre to 
satsningsområder. Bakgrunnen for dette 
valget er at vi er en barnehage som er omgitt 
av variert natur, både i og utenfor barnehagens 
uteområde. Barnehagen har i alle år benyttet 
naturen i nærmiljøet og naturområder som 
vi må gå til, aktivt gjennom hele året. Vi ser 
at barna har veldig stor glede av å ferdes 
ute. Både grov- og finmotoriske ferdigheter 
utvikles, og sanser stimuleres. All undring 
over det som skjer av endring i naturen 
gjennom alle årstider skaper gode samtaler, 
nysgjerrighet og refleksjoner, som igjen avler 
læring.

Vi opplever at barn som leker i et naturmiljø, 
søker utfordringer ut fra sine egne 
forutsetninger. Det er viktig at vi som voksne 
tilrettelegger for et slikt miljø og observerer 
hvert enkelt barns ståsted og behov. Ute i 
naturen tar barna i bruk sansene sine på en 
unik måte. De får en mulighet til å oppleve 
og utforske naturens mangfold på egen hånd 
og i samspill med oss voksne. Gjennom felles 
opplevelser knyttes sosiale relasjoner og 
vennskap utvikles.

Vi voksne her i barnehagen arbeider 
kontinuerlig med hvordan miljøet rundt oss 
kan bli en best mulig arena for lek og læring. 
I uteleken har barna tilgang både på ferdige 
leker og naturmaterialer. Materialer som 
barna selv kan bestemme bruken av og som 
kan endre bruksområde.

Det å være ute i naturen gir enorm glede og 
ro i kropp og sjel. Vi voksne opplever også 
at naturen gir alle barna større utfordringer 
motorisk, god læring og mestring, uansett 
alder. Det å være ute i naturen stimulerer 
fantasien og skaper rom for undring og 
interesse for det fantastiske myldre av 
insekter, dyr og planter vi har nær oss. 

Vi er opptatt av at barna skal få et godt 
forhold til naturen og oppdage hvordan vi 
kan bruke, ta vare på og få kunnskap om den.  
Gjennom årstidenes skiftninger blir barna 
kjent med hvordan naturen endrer seg.  
De opplever endringer i været, varmt og 
kaldt, tørt og vått, og hva de må ha på seg av 
klær i forhold til været. 

Vi er en gjeng voksne som er gode på å 
være ute, vi er veldig glade i nærmiljøet og 
skogen rundt oss og bruker den derfor så 
ofte som mulig. Vi liker godt å lage mat ute, 
enten på bål, i bålpanne, på primus eller i 
Grillhytta. Vi voksne har lært oss flere gode 
og sunne matretter, som gir ekstra energi i 
barnekropper ute på tur.

For oss er det viktig å spre den gleden vi 
voksne har for uteliv til barna. Gevinsten av 
å trives ute er enorm. Vi tror at barn som blir 
glad i å være ute og i naturen, også senere 
i livet vil trives ute, bruke naturen aktivt og 
verne om den.

BARNEHAGENS SATSNINGSOMRÅDER
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LEK 
Vi som jobber i Hølen FUS barnehage vet 
at leken er livets viktigste læringsarena og 
at leken er en grunnleggende menneskelig 
aktivitet som stimulerer og interesserer. Derfor 
har vi også valgt lek som et satsningsområde. 
Lek er den viktigste aktiviteten for barns 
utvikling og læring. Gjennom leken utvikler 
og videreutvikler barn sosiale, språklige og 
kroppslige ferdigheter. Ved å inngå i et leke 
fellesskap drar barna nytte av hverandres 
styrker og kunnskaper. I samspill med 
hverandre og med de voksne skapes et godt 
miljø for glede, læring og utvikling.

I leken gjør barna erfaringer, de utforsker, 
prøver ut, får kunnskap for læring og 
utvikling. Barna utvikler vennskap på tvers 
av kjønn, alder og etnisitet samt opplever 
trivsel, meningsskaping og mestring. Leken 
har mange uttrykksformer, og barna leker 
med utgangspunkt i sin nysgjerrighet, sine 
evner og forutsetninger. I leken styrker og 
utvikler barna sin identitet og selvfølelse.  
Barnas sosiale kompetanse blir grunnlagt 
gjennom lek og samspill med andre barn og 
voksne.

 I rammeplanen står det; Leken skal ha en 
sentral plass i barnehagen, lekens egenverdi 
skal anerkjennes. Barnehagen skal inspirere 
til og gi rom for ulike typer lek ute og inne.

Vi i Hølen FUS legger til rette for nok tid 
i barnehagehverdagen til lek både ute og 
inne. Innimellom spising, soving, påkledning, 
dobesøk, rydding og voksenstyrte kreative 
aktiviteter så SKAL vi ha tid til lek. Vi voksne 
er aktive deltagere i barns lek.

Det er i barns lek vi i personalet er som mest 
aktive i løpet av barnehagehverdagen, enten 
som delaktige i leken, som støttende inn i lek, 
som oppfordrende til lek, som konfliktløser 
i rolleleken, trøstende, inspirerende eller 
aktivt observerende av leken. For når barna 
er i leken, arbeider sansene tett sammen. 
Barna mottar og registrerer en mengde 
sanseinntrykk. Sanseopplevelsene gir næring 
til hjernen. Det betyr at hjernecellene utvikler 
seg og at samspillet mellom de enkelte 
hjernecellene og de ulike hjerneområdene 
blir bedre og mer omfattende. Ved å være 
i leken finner de meningen i både sin 
egen eksistens og med verden rundt seg. 
Leken er viktig for å utvikle seg relasjoner.  
Eksempel på dette er at barna smiler til 
hverandre, snakker sammen, utveksler leker og  
imiterer hverandres handlinger. Barnet får 
stadig tilbakemeldinger fra sansene om hvordan  
ting føles, inntrykk bearbeides og 
nye handlinger planlegges og utføres. 
Lekehandlinger 

repeteres og på denne måten tilegner de seg 
kunnskap og ferdigheter. Barna blir gode til å 
organisere og samarbeide i leken. 

I Hølen FUS har barna ha god tid til frilek, og få 
oppleve mestring og glede i leken. Gjennom 
leken lærer barna å forhandle, ta ansvar, løse 
konflikter, samarbeide, ta ulike roller, vise 
empati, lytte til hverandre, turtaking, ta og gi 
beskjeder. Vi voksne oppmuntrer derfor barna 
til lek og gir de redskaper for å kunne fortsette 
leken og få gode opplevelser i samhandling 
med andre. Vi organiserer lekegrupper etter 
alder og modning, og vi stimulerer til allsidig 
rollelek. Vi bruker bøker og fortellinger for 
å øke språkkompetansen som er viktig i 
rolleleken. 
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Barna skal få positive erfaringer med uteliv og lek.

Hovedmålene er delt inn i handlemål, tiltak og resultatmål. Oversikten her viser hvordan 
personalet handler og hvilke tiltak som settes inn for å oppnå ønskede resultat i hovedmålene.

Resultatmål Handlemål Tiltak

Barna er glad i å være i naturen.
Barna har et variert lek- og    
aktivitetstilbud ute/inne.

Personalet bruker tid   på å fordype 
seg i lek og aktivitet, undre seg   
og være nysgjerrig sammen med 
barna.

Alle Avdelingene er ute hver
 dag til all slags vær.
Alle avdelingene har minst en 
 Tur dag i uken.

Alle barn opplever gleden av å 
være ute.
Barna er i aktivt samspill    med 
andre barn.

Personalet observerer leken og 
finner ut hvilke typer lek barna 
foretrekker i barnehagens 
 uterom.

Vi skaper gode og varierte arenaer 
for lek ute.
Vi har forskjellige lekematerialer
tilgjengelig til barna.

Barna opplever nysgjerrighet og 
læring gjennom å lage mat ute.

Personalet bruker oppskrifter som 
inspirerer til nye sunne måltider.

Vi legger til rette for matlaging 
på tur eller i barnehagens eget 
uteareal.

Barna får tid og rom for lek, 
undring, mestring og til å bruke 
fantasien.
Barna får kunnskap om de   ulike 
årstidene, planter, dyr, trær, sopp 
og så videre.

Personalet skaper
læringsmiljø ute og inne som 
gir rom for ulike opplevelser og 
aktiviteter.

Vi organiserer lekegrupper etter 
alder og modning, vi stimulerer til 
allsidig rollelek

Barna får oppleve mestring og 
gode opplevelser i   rollelek og i 
samhandling  med andre.

Personalet inspirerer    og veileder 
barna i    lek.
Personalet legger til rette for 
rollelek og lar barna prøve ut 
ulikeroller.

Vi er aktive og tilgjengelige    
voksne som støtter, hjelper og   
stimulerer/motiverer.

Barna får styrket 
egenledelsesfunksjonene og blir 
tryggere på seg selv.

Personalet jobber aktivt i 
hverdagen med å styrke hvert 
enkelt barns egenledelses 
funksjoner.

Vi er aktive voksne i lek og 
observasjoner

Alle barn skal få erfaringer med 
varierte og allsidige bevegelser ved 
å bruke hele kroppen.

Personalet legger til rette for ulike 
grovmotoriske aktiviteter.

Vi er aktive voksne som lager 
hinderløyper og bruker musikk til 
bevegelse. 
Vi har ulike turmål med varierte 
motoriske utfordringer.

SATSNINGSOMRÅDENES HOVEDMÅL
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I Hølen FUS barnehage jobber vi aktivt med egenledelse i lek og læring. Barnas utvikling av 
egenledelse er et viktig fokus for oss voksne i hverdagen. Hvert barn blir født med evnen 
til å leke, men barns evne til å leke utvikler seg ikke av seg selv. Barn må lekes med, de 
må lære å forstå lekesignaler, de må få erfaringer og de må lære å skille mellom fantasi og 
virkelighet. Barn trenger andre barn og voksne å leke med, som går foran og viser hvordan.  
Vi er rollemodeller og støtter barnet i leken for at de skal klare å utvikle seg selv. 

Barn dannes med og i sine omgivelser, og barn lærer av å erfare, og gjennom leken får barnet 
erfaringer. Førskolealder er den perioden der stimulering av egenledelsesferdigheter har aller 
størst effekt på hjernen. Det er derfor naturlig for oss å ha fokus på nettopp dette gjennom 
barns lek og læring.

Hva er så egenledelse? Egenledelse er evnen til å være aktiv og selvstendig i en oppgave over 
tid. Egenledelse brukes som en samlebetegnelse på overordnede funksjoner i hjernen som 
setter i gang, styrer og regulerer atferden vår. Hjernen vår trenger erfaring for å utvikle seg 
best mulig. 

Egenledelse handler om hvordan vi utnytter vår mentale kapasitet. Egenledelseshjulet viser 
her funksjonene som deler av en integrert helhet. Barnets egenledelsesatferd vil være et 
produkt av enkeltdelene og samspillet mellom disse.

For å utvikle egenledelsen må barna lære seg å planlegge i leken. Hva skal gjøres, hvordan 
skal det gjøres og hva trengs i leken? 

Det skal organiseres slik at leken får orden og struktur. Organiseringen skjer både på det indre 
og det ytre plan slik at det gir en oversikt over de ulike delene som til slutt blir til en helhet. 

Barna trenger også arbeidshukommelse. Det er evnen til å tenke og huske samtidig, som igjen 
gir evnen til å oppfatte, forstå og bearbeide beskjeder, samt å kunne holde oppmerksomheten 
og opprettholde en aktivitet over tid. 

Barns evner til igangsetting vises gjennom evnen til å ta initiativ og å komme i gang med en 
aktivitet det har bestemt seg for å gjennomføre. Noen trenger starthjelp, positive bekreftelser 
og oppmuntring til å ta initiativ.  

Videre lærer barna fleksibilitet gjennom leken. De øver seg på evnen til å skifte oppmerksomhet, 
tenkemåte eller perspektiv i en oppgave eller aktivitet. Dette er en viktig ferdighet i samspill 
med andre. 

EGENLEDELSE I LEK OG LÆRING 
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Selvregulering er barns evne til å regulere og kontrollere egne handlinger, språk, tanker og 
følelser. Barnas evner til å kunne motstå og hemme impulser, samt stoppe egne handlinger 
på det rette tidspunktet dersom situasjonen krever det, er viktige ferdigheter i selvregulering.  
For å mestre de sosiale spillereglene i rolleleken, trenger barnet god adferds- og følelsesmessig 
selvregulering. 

Til slutt av barnas egenledelsesfunksjoner kommer evnen til selvmonitorering. Det er evnen 
til å kunne ta et «fugleperspektiv» på seg selv og sitt samspill med andre. Dette er veldig 
komplisert, men med de andre overnevnte ferdighetene i bunnen, kan de lære seg evnen til å 
tenke og se sammenhengen med at egen adferd påvirker hvordan andre er mot en selv. 

Alle disse egenledelsesfunksjonene vi har beskrevet her er ferdigheter, ikke personlighetstrekk, 
men noe alle kan lære seg, og rollelek er blant de beste pedagogiske virkemidlene vi har for å 
styrke egenledelse. Derfor bruker vi voksne mye tid i hverdagen til rollelek og utviklingen av 
denne sammen med barna. Vi kan se gryende start på rollelek allerede på småbarnsavdelingen, 
og vi voksne har et tett blikk på leken og støtter og hjelper hvert enkelt barn til å utvikle 
egenledelsen i takt med utviklingen av lek-kompetansen. Vi voksne er aktivt til stede i leken 
for å kunne fange tidlig opp hvis barnet trenger ekstra støtte i å utvikle en eller flere av 
egenledelsesfunksjonene. 

Egenledelse er viktig og 
avgjørende for å fungere i det 
sosiale samspillet, deltagelse i 
og medvirkning i barnehagen. 
Gode egenledelsesferdigheter 
gir godt grunnlag for utvikling 
av vennskap og kan sees i 
sammenheng med tidligere 
ferdigheter innen lesing, 
skriving og matematikk. 
Derfor står egenledelse i lek 
og læring så sterkt i fokus hos 
oss i Hølen FUS barnehage.
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Vi i Hølen FUS barnehage jobber aktivt med å bygge opp språkforståelsen hos vært enkelt 
barn på en lystbetont måte. En tidlig innsats leder barnet mot en positiv språkutvikling og 
barnet får en god start på livet. 

Rammeplanen sier; Barnehagen skal være bevisst på at kommunikasjon og språk påvirker og 
påvirkes av alle sider ved barnets utvikling.

Språklig kompetanse er avgjørende for å kunne kommunisere med andre, delta i lek og 
ha medinnflytelse i hverdagen. Arbeidet med å støtte barnas språktilegnelse er en sentral 
del av barnehagehverdagen vår. Vi vet at barna lærer best når de deltar aktivt og får bruke 
språket sammen med andre. Vi legger derfor til rette for barnas språkbruk i meningsfulle 
sammenhenger.

Det er tett sammenheng mellom barnets språklige evne og deres evne til kontakt og samspill. 
Språket læres ved å bli brukt. Kontakt og tillit i relasjonene barn-voksen og barn-barn er 
en grunnleggende forutsetning for at barn skal føle seg trygge og ønske å benytte språk i 
hverdagen. 

Gjennom vår satsning og arbeid med språk, bidrar vi til at barna utvikler et rikt og variert 
talespråk. Dette for å gi barna et redskap for inntrykk, og for at de skal kunne uttrykke egne 
tanker og følelser. 

Språket er til stede i hverdagen vår hele tiden. Gjennom å være bevisste voksne og gode 
rollemodeller som setter ord på de daglige gjøremål, ved blant annet å bruke rim, regler, sang, 
bøker, med mer, skaper vi et godt språkmiljø for barna. 

SPRÅK
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- God mat og gode matvaner 
Fokuset ligger på at barnehagen skal servere mat med mest mulig næring for best mulig 
læring. Det dreier seg altså ikke om å redusere vekt eller å telle kalorier. Vi ønsker at maten vi 
serverer i vår barnehage skal inneholde rene råvarer som gir kroppen flere byggeklosser for 
viktig og riktig utvikling. 

Det er betydningsfullt for oss å inkludere barna i matlagingen. Små grupper med barn 
gir rom for gode refleksjoner og samtaler mens vi forbereder maten som skal serveres.  
Forskning viser at de fleste barn må smake en ting opp til 15 ganger før de lærer seg å like den, 
men det vises også til at barna i større grad tør å smake dersom de har vært med på å forberede 
maten. Vi mener at det er viktig at barna vet hva de spiser, og hvor maten kommer fra. 

Matmenyen vår inneholder et variert utvalg av fisk, fugl og kjøtt, samt grønnsaker  
og grove kornsorter. 

FUS Mat: 
  Skal først og fremst fremme matglede hos barna
  Skal være variert for å vekke nysgjerrighet hos barna
  Skal bidra til god utvikling hos barna og sikre at hjernen og kroppen får rett næring
  Skal bidra til at barna blir glade i å lage mat

FUS ansatte forstår:
  At mat er mer enn å bli mett
  At mat og helse henger sammen
  At mat og fysisk tilstand henger sammen
  At mat og psykisk tilstand henger sammen
  At måltider og trivsel henger sammen

I kjøkkenhagen henter vi noe av maten. Dette er i tråd med ønske om en bærekraftig utvikling. 
Da lærer barna opprinnelsen og utvikling fra frø til tallerken.

MATGLEDE
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Rammeplanen sier; «Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet som skal planlegges 
og vurderes.»

Planlegging er å begrunne, konkretisere mål og metoder for det pedagogiske arbeide i 
barnehagen.

Årsplanen er en overordnet del av de pedagogiske planene. Gjennom hele året jobber vi 
med ulike temaer som blir til små eller store prosjekter. Prosjektarbeid startes ut i fra barnas 
engasjement og interesse og gjennom samtaler med barna. Hver avdeling lager planer som er 
tilpasset hvert alderstrinn. 

Dokumentasjon forteller noe om hva vi arbeider med, hva barna opplever, lærer og gjør i 
barnehagen.
 
Vi har ulike måter å dokumentere arbeidet på:

  Bilder og fotomontasjer på vegg
  Månedsbrev og/eller ukereferater
  Muntlig overføring av «dagen i dag»
  Hjemmesiden vår
  Utstillinger av prosjekter barna har jobbet med.
  MyKid – digital kommunikasjon
  Gjennomføre foreldresamtaler
  Samle noen av barnas arbeid og bilder i egne permer som de får når de slutter i    barnehagen

PLANLEGGING,  
DOKUMENTASJON OG VURDERING
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Evaluering er et viktig redskap for   utvikling av barnehagens kvalitet og bevissthet i forhold 
til det pedagogiske arbeid i barnehagen.           
                   
Evaluering er viktig for å kunne beskrive og reflektere slik at vi kan justere innholdet i 
planleggingen. Barnegruppens og det enkelte barns trivsel og utvikling skal observeres og 
evalueres fortløpende. 

Hva vi vurderer:  Hvordan vi vurderer:                                             
  Prosjekt/tema  

 

  Foreldresamtaler                                                                                
  Hverdagsaktiviteter     Barnesamtaler
  Årsplan    Medarbeidersamtaler
  Personalsamarbeid    Avdelingsmøter 
  Foreldresamarbeid    Personalmøter
  Medarbeiderundersøkelse    Observasjoner             
  Avdelingsmøter         
  Brukerundersøkelse                  
  Lek                                                                        
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Rammeplanen gir retningslinjer for barnehagens verdigrunnlag, innhold og oppgaver.  
Alle barnehager skal bygge sin virksomhet på verdigrunnlaget og innholdet som er fastsatt i 
bl.a. barnehageloven. 

Målet med rammeplanen er å gi daglig leder, pedagogiske ledere og det øvrige personalet en 
forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og evaluering av barnehagens virksomhet. 
Rammeplanens 7 fagområder er sentrale i vårt daglige arbeid i barnehagen. Hvert fagområde 
dekker et vidt læringsfelt. Flere områder vil ofte være representert samtidig i forbindelse med 
hverdagsaktiviteter og turer i nærmiljøet. 

De 7 fagområdene er:
  Kommunikasjon, språk og tekst
  Kropp, bevegelse, mat og helse 
  Kunst, kultur og kreativitet
  Natur, miljø og teknologi
  Antall, rom og form
  Etikk, religion og filosofi
  Nærmiljø og samfunn

Dere kan lese mer om fagområdene og innholdet i rammeplanen på:  
www.regjeringen.no/kunnskapsdepartementet

RAMMEPLAN FOR  
BARNEHAGENS INNHOLD OG OPPGAVER
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Progresjonsplanen er utarbeidet med rammeplanen som utgangspunkt. Den skal ligge til 
grunn for planlegging i den enkelte barnegruppe, planen er aldersinndelt med tanke på å 
ivareta hvert enkelt barns behov og utvikling, utfra alder og modenhet.

Kommunikasjon, Språk og Tekst
Personalet skal: Ekorn Hare Bjørn/Rev

Skape et variert 
språkmiljø

Vi bruker språket aktivt 
i hverdagen. Vi setter 
ord på dagligdagse 
gjøremål, dette gir en 
naturlig tilnærming til 
språket og øker barnets 
ordproduksjon.

Vi bruker språket aktivt 
i hverdagen. Vi setter 
ord på dagligdagse 
gjøremål og oppfordrer 
barna til dialog og 
språklig tilnærming i lek-
relasjoner.

Vi bruker språket aktivt 
og kommunisere med 
andre. 

Synliggjøre språklig og 
kulturelt mangfold

Vi henger opp flagg 
på avdelingen som 
synliggjør det kulturelle 
mangfoldet.
Vi lar barna få kjennskap 
til andre lands språk og 
norske dialekter som vi 
har i barnehagen.

Vi henger opp flagg 
på avdelingen som 
synliggjør det kulturelle 
mangfoldet.
Vi lar barna få kjennskap 
til andre lands språk og 
norske dialekter som vi 
har i barnehagen.

Vi henger opp flagg 
på avdelingen som 
synliggjør det kulturelle 
mangfoldet.
Vi lar barna møte et 
mangfold av eventyr, 
fortellinger og 
uttrykksformer. Vi lar 
barna få kjennskap til 
andre lands språk og 
norske dialekter som vi 
har i barnehagen.

Invitere til ulike samtaler Vi møter barna med 
det gode blikk, varme, 
engasjement og 
tilstedeværelse.

Vi lytter og gir respons 
på barnas fortellerglede

Vi leser høyt for barna i 
forskjellige situasjoner. 
Dette skaper undring og 
gode samtaler.

Oppmuntre barna til å 
fabulere og leke med 
språk

Vi bruker 
rytmeinstrumenter, 
regler, sanger og 
musikk som en del av 
språkstimuleringen

Vi bruker 
rytmeinstrumenter, 
sanger, rim og regler 
for å stimulere til 
språkhandlinger i 
samlingsstund og andre 
aktiviteter

Vi lærer barna sanger, 
rim og regler, samt å 
bruke rytmeinstrumenter 
for å stimulere til 
språkhandlinger og 
kommunikasjon.

PROGRESJONSPLAN
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Personalet skal: Ekorn Hare Bjørn/Rev

Støtte barnas lek 
med og utforsking av 
skriftspråket

Vi skriver barnets navn 
på tegninger og ting 
barna lager, slik at de 
kan koble bokstavene 
til seg selv og sin 
identitet. Introdukjsonen 
av sktiftsspråket får et 
personlig preg.

Vi bruker skriftspråket 
aktivt i rolleleken. 
Barna blir kjent med 
bokstavene i navnet sitt 
og kan koble dette til 
seg selv og sin identitet.

Vi skaper en interesse 
for ord, ordlyder, 
bokstaver og en gryende 
nysgjerrighet for å 
lære å skrive selv. Vi 
synliggjør bokstavene 
på avdelingen og 
utforsker skriving av 
bokstaver sammen, i 
tegning og i rollelek og 
øver på å skrive eget 
navn.

Bruke varierte 
formidlingsformer

Vi bruker billedbøker og 
pekebøker, sanger og 
konkreter i formidling av 
språket

Vi bruker bøker, 
sanger, rim og regler, 
bilder, spill og digitale 
verktøy slik at barna 
får oppleve mangfoldet 
av uttrykksformene i 
språket

Vi bruker bøker, 
sanger, rim og regler, 
bilder, spill og digitale 
verktøy slik at barna 
får oppleve mangfoldet 
av uttrykksformene i 
språket

Inkludere alle barna 
i språkstimulerende 
aktiviteter

Vi gir barna erfaringer 
med å bruke sitt 
nonverbale språk til 
å utrykke følelser og 
behov. 

Vi bruker konkreter i 
samling.
Vi leker sammen og 
utfordrer og stimulerer 
barna til å ta roller i 
forskjellige eventyr.

Vi bruker regelleker 
og sangleker. Bruker 
språket til å skape 
relasjoner. Legger til 
rette for gode samtaler 
under måltidene. 
Barna tar roller og 
dramatiserer eventyr.
Vi hjelper/støtter barnet 
i å bruke språket aktivt 
for å løse konflikter.
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Kropp, bevegelse, mat og helse
Personalet skal: Ekorn Hare Bjørn/Rev

Være aktive og 
tilstedeværende

Vi sitter på gulvet 
sammen med barna 
og aktivt støttende i 
kroppslig lek.

Vi gir barna tid og rom 
for bevegelsesleker, slik 
at de får erfaringer med 
å bruke kroppen aktivt 
i lek.

Vi legger til rette for 
kroppslig lek, der barna 
får oppleve å bruke 
kroppen aktivt.

Bidra til at barna kan 
tilegne seg gode vaner

Vi har gode rutiner for 
hygiene. Vi vaker hender 
før måltidene og etter 
utetid. Vi tilrettelegger 
for en god balanse 
mellom aktiviteter 
og hvile gjennom 
barnehagehverdagen.

Vi har gode rutiner for 
hygiene. Vi vaker hender 
før måltidene og etter 
utetid. Vi tilrettelegger 
for en god balanse 
mellom aktiviteter 
og hvile gjennom 
barnehagehverdagen.

Vi har gode rutiner for 
hygiene. Vi vaker hender 
før måltidene og etter 
utetid. Vi tilrettelegger 
for en god balanse 
mellom aktiviteter 
og hvile gjennom 
barnehagehverdagen.

Gi barna tilgang til 
varierte og utfordrende 
bevegelsesmiljøer 

Vi legger til rette for 
aktiviteter som krabbe, 
gå, rulle, gripe og klatre 
i ulike miljøer inne og 
ute.

Vi legger til rette for 
at barna får erfaringer 
i ulike miljøer ute og 
inne. Barna får utvikle 
kompetansen til å krype, 
gå, hoppe, klatre, rulle, 
kaste og sparke ball.  

Vi legger til rette for 
at barna får erfaringer 
i ulike miljøer ute og 
inne. Barna får utvikle 
kompetansen til å krype, 
gå, hoppe, klatre, rulle, 
kaste og sparke ball.

Bidra til at barna utvikler 
et bevisst forhold til å 
bestemme over egen 
kropp og respekt for 
andres grenser

Vi skaper bevisstgjøring 
av «kroppen min» hos 
barna, ved å gjøre 
bevegelsesleker og 
bevegelsessanger.

Vi skaper en 
bevisstgjøring av 
«kroppen min» hos 
barna, ved å bruke 
kroppen og kjenne på 
kroppen. Barna skal 
utvikle en forståelse 
og respekt for egen og 
andres kropp.

Vi skaper en 
bevisstgjøring av 
«kroppen min» hos 
barna, ved å bruke 
kroppen og kjenne 
på kroppen. Barna 
får kjennskap til ulike 
kroppsdeler og hvordan 
de virker.
Barna skal ha en 
forståelse og respekt for 
egen og andres kropp.

Legge til rette for at 
måltider og matlaging 
bidrar til måltidsglede

Vi skaper lystbetonte 
måltidsituasjoner ved at 
barna får kjenne, lukte 
og smake, og utfordre 
sansene sine i møte med 
maten.

Vi skaper gode 
måltidsituasjoner ved at 
barna får kjenne, lukte 
og smake, og utfordre 
sansene sine i møte 
med maten og deltar i 
matlagingen.

Vi skaper gode 
måltidsituasjoner ved at 
barna er aktive under 
måltidene. Barna smører 
maten selv, forsyner 
seg selv og hjelper 
til å rydde bort etter 
måltidet. Barna deltar i 
matlagingen. 
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Kunst, kultur og kreativitet
Personalet skal: Ekorn Hare Bjørn/Rev

Samtale med barna 
om egne og andres 
kunstneriske og 
kulturelle utrykk

Vi bruker tid til å 
samtale med barna 
rundt egne og andres 
kunstneriske uttrykk.

Vi bruker tid til å 
samtale med barna 
rundt egne og andres 
kunstneriske uttrykk 
og filosoferer rundt det 
som skapes.

Vi bruker tid til å 
samtale med barna 
rundt egne og andres 
kunstneriske uttrykk 
og filosoferer rundt det 
som skapes. Vi snakker 
om forskjellige måter å 
tolke kunst på.

Gi rom for, støtte 
og berike barnas 
bearbeiding av møter 
med kunst og kultur

Vi synliggjør kunst 
og kultur i hverdagen 
for barna, ved at vi 
legger til rette for 
visuelle opplevelser på 
avdelingen. Vi skaper 
et miljø der vi samtaler 
med barna om det de er 
nysgjerrige på.

Vi synliggjør kunst 
og kultur i hverdagen 
for barna, ved at vi 
legger til rette for 
visuelle opplevelser på 
avdelingen. Vi skaper 
et miljø der vi samtaler 
med barna om det de er 
nysgjerrige på.

Vi synliggjør kunst 
og kultur i hverdagen 
for barna, ved at vi 
legger til rette for 
visuelle opplevelser på 
avdelingen. Vi skaper 
et miljø der vi samtaler 
med barna om det de er 
nysgjerrige på.

Motivere barna til å 
utrykke seg gjennom 
musikk, dans og drama

Vi danser, synger 
og utforsker musikk 
sammen på barnas egne 
premisser.

Vi bruker ulike 
musikksjangere i 
dans og drama. Vi 
synger tradisjonelle og 
moderne sanger. Barna 
får kjennskap til bruk av 
musikkinstrumenter og 
får skape egne rytmer.

Vi bruker ulike 
musikksjanger i dans 
og drama. Vi synger 
tradisjonelle og 
moderne sanger. Barna 
får kjennskap til bruk av 
musikkinstrumenter og 
får skape egne rytmer.

Synliggjøre og skape 
estetiske dimensjoner 
i barnehagens inne- og 
uterom

Vi lager «rom i rommet» 
både inne og ute. Vi 
skaper ulike miljøer på 
avdelingen etter tema og 
interesse hos barna.

Vi lager «rom i rommet» 
både inne og ute. Vi 
skaper ulike miljøer på 
avdelingen etter tema og 
interesse hos barna.

Vi lager «rom i 
rommet». Vi skaper ulike 
miljøer på avdelingen 
etter tema og interesse 
hos barna. Barna er 
deltagende i å skape 
egne «rom» og miljøer 
ute og inne i leken. 
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Natur, miljø, teknologi
Personalet skal: Ekorn Hare Bjørn/Rev

Legge til rette 
for mangfoldige 
naturopplevelser og 
bruke naturen som 
arena for lek, undring, 
utforskning og læring

Vi er mye ute i all 
slags vær og utforsker 
naturen. Vi har faste 
turer hver uke.  Barna 
får kjennskap til dyr og 
planter i skogen

Vi er ute i all slags vær 
og utforsker naturen 
i nærområdet og på 
lengre turer. Barna får 
kjennskap til dyr og 
planter i skogen og 
om etikk i naturen. Vi 
plukker alltid opp søppel 
og er forsiktige med 
naturen vår når vi låner 
den.

Vi er ute i all slags vær 
og utforsker naturen 
i nærområdet og på 
lengre turer. Barna 
lærer om dyr og planter 
i skogen og om etikk 
i naturen. Vi plukker 
alltid opp søppel og er 
forsiktige med naturen 
vår når vi låner den.

Gi barna tid og 
anledning til å stille 
spørsmål og reflektere 
om det de har erfart og 
opplevd

Vi er aktive rundt barnas 
nysgjerrighet på det 
de opplever, oppdager 
og utforsker ute og i 
naturen.

Vi er aktive rundt barnas 
nysgjerrighet på det 
de opplever, oppdager 
og utforsker ute og i 
naturen.

Vi er aktive rundt barnas 
nysgjerrighet på det 
de opplever, oppdager 
og utforsker ute og i 
naturen.

Synliggjøre 
naturfenomener og 
reflektere sammen 
med barna om 
sammenhenger i naturen

Vi legger til rette for 
at barna får oppleve 
hvordan naturen 
forandrer seg i løpet av 
året. 

Vi legger til rette for 
at barna får kjennskap 
til hvordan naturen 
forandrer seg i løpet av 
året.

Vi legger til rette for at 
barna får erfare hvordan 
naturen forandrer seg i 
løpet av året.

Utforske og 
eksperimentere med 
teknologi sammen med 
barna

Vi legger til rette 
for å vekke barnas 
nysgjerrighet 
ved å utforske 
hverdagsteknologi

Vi bruker 
hverdagsteknologi i lek 
og til utforskning og 
sammen med barna

Vi bruker 
hverdagsteknologi i lek 
og til utforskning og 
sammen med barna
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Antall, rom og form
Personalet skal: Ekorn Hare Bjørn/Rev

Bruke matematiske 
begreper reflektert og 
aktivt i hverdagen

Vi gir barna opplevelser 
med å se og føle ulike 
former og fasonger i lek

Vi sorterer leker og ting 
etter farge, størrelser 
og former- Vi bruker 
begreper som størst 
og minst, foran og bak, 
lengst og kortest.

Vi sorterer leker og ting 
etter farge, størrelser 
og former- Vi bruker 
begreper som størst 
og minst, foran og bak, 
lengst og kortest.

Bruke forskjellig utstyr 
for å inspirere barna til 
matematisk tenkning

Vi bruker forskjellige 
konkreter ute og inne 
sammen med barna; 
høyt, lavt, under, 
over, ved siden, etter 
hverandre, for at de skal 
få kjennskap til antall, 
rom og form.

Vi bruker forskjellige 
konkreter ute og inne 
sammen med barna; 
høyt, lavt, under, 
over, ved siden, etter 
hverandre, for at de skal 
få kjennskap til antall, 
rom og form.

Vi bruker forskjellige 
konkreter ute og inne 
sammen med barna; 
høyt, lavt, under, 
over, ved siden, etter 
hverandre, for at de skal 
få kjennskap til antall, 
rom og form.

Legge til rette for 
matematiske erfaringer 
gjennom å berike barnas 
lek

Vi gir barna erfaringer 
med likhet og ulikhet i 
billedlotto, puslespill og 
treklosser.

Vi gir barna erfaringer 
med ulike typer 
mål, målenheter, og 
måleredskaper. Vi 
funderer rundt avstand, 
vekt, volum, tid og rom.

Vi gir barna erfaringer 
med ulike typer 
mål, målenheter, og 
måleredskaper. Vi 
funderer rundt avstand, 
vekt, volum, tid og rom.

Stimulere og støtte 
barnas evne og 
utholdenhet i 
problemløsning

Vi utforsker og er 
til stede i lek og 
hverdagssituasjoner slik 
at barna får matematiske 
opplevelser.

Vi inspirerer og gir 
barna impulser til å 
se løsninger og skape 
matematikkglede i lek og 
hverdagsaktiviteter.

Vi inspirerer og gir 
barna impulser til å 
se løsninger og skape 
matematikkglede i lek og 
hverdagsaktiviteter.
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Etikk, religion og filosofi
Personalet skal: Ekorn Hare Bjørn/Rev

Formidle fortellinger og 
skape rom for barnas 
opplevelser og tanker 
om religion, livssyn, 
etikk og eksistensielle 
temaer

Vi bruker konkreter i 
formidlingen. Vi bruker 
billedbøker, bilder, 
musikk og sanger for å 
skape visuelle erfaringer 
hos barna. 

Vi bruker konkreter i 
formidlingen og leser 
fortellinger. Vi bruker 
bøker, bilder, dans, 
musikk og sanger for å 
skape visuelle erfaringer 
hos barna.

Vi bruker konkreter i 
formidlingen og leser 
fortellinger. Vi bruker 
bøker, bilder, dans, 
musikk og sanger for å 
skape visuelle erfaringer 
hos barna.

Utforske og undre seg 
over eksistensielle, 
etiske, religiøse, 
livssynsmessige og 
filosofiske spørsmål 
sammen med barna

Vi legger til rette for 
at barna får undre seg 
og utforske små og 
store ting «her og nå» i 
hverdagen. 

Vi legger til rette for 
at barna får filosofere 
og utforske egen 
nysgjerrighet.

Vi legger til rette for 
at barna får filosofere 
og utforske egen 
nysgjerrighet. 

Bidra til å utvikle barnas 
toleranse, interesse og 
respekt for hverandre 
og for mennesker med 
ulik kulturell, religiøs 
eller livssynsmessig 
tilhørighet

Vi gir barna tid til å 
være nysgjerrige i 
mellommenneskelige 
relasjoner.

Vi gir barna kjennskap 
til at selv om vi alle er 
ulike så har vi samme 
verdi. Barna skal utvikle 
toleranse og interesse 
for hverandres kultur og 
bakgrunn

Vi gir barna kjennskap 
til at selv om vi alle er 
ulike så har vi samme 
verdi. Barna skal utvikle 
toleranse og interesse 
for hverandres kultur og 
bakgrunn.
Vi lærer barna respekt 
for hverandre og forstår 
verdien av likheter og 
ulikheter i et fellesskap.

Gi barna kjennskap 
til og markere 
merkedager, høytider og 
tradisjoner i den kristne 
kulturarven og andre 
religioner og livssyn 
som er representert i 
barnehagen

Vi lar barna få 
innblikk i norsk 
kultur og tradisjoner, 
andre religioner og 
merkedager som 
er representert i 
barnegruppa.

Vi lar barna få 
innblikk i norsk 
kultur og tradisjoner, 
andre religioner og 
merkedager som 
er representert i 
barnegruppa.

Vi lar barna få 
delta i norsk kultur 
og tradisjoner, og 
få kjennskap til 
andre religioner og 
merkedager som 
er representert i 
barnegruppa.
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Nærmiljø og samfunn
Personalet skal: Ekorn Hare Bjørn/Rev

Sørge for at barna 
erfarer at deres valg og 
handlinger kan påvirke 
situasjonen både for 
dem selv og for andre

Vi oppmuntrer barna 
til å medvirke i egen 
hverdag, og lar de få 
oppleve resirkulering, 
bærekraftig utvikling og 
det å ta vare på naturen.

Vi oppmuntrer barna 
til å medvirke i egen 
hverdag, se betydningen 
av resirkulering, 
bærekraftig utvikling og 
det å ta vare på naturen.

Vi oppmuntrer barna 
til å medvirke i egen 
hverdag, se betydningen 
av resirkulering, 
bærekraftig utvikling og 
det å ta vare på naturen.

Introdusere barna for 
personer, steder og 
samfunnsinstitusjoner i 
nærmiljøet for å skape 
tilhørighet

Vi gir barna kjennskap 
til området rundt 
barnehagen. Vi går 
på turer til HIK-huset, 
Bukkene Bruse-parken 
og Trollskogen.

Vi har fokus på Hølen 
og hva som skjer i 
nærmiljøet. Vi går på 
turer til HIK-huset, 
Bukkene Bruse-parken, 
Trollskogen, gapahuken, 
butikken og Hølen skole

Vi har fokus på Hølen 
og hva som skjer i 
nærmiljøet. Vi går på 
turer til HIK-huset, 
Bukkene Bruse-parken, 
Trollskogen, gapahuken, 
butikken og Hølen skole

Gi barna like muligheter, 
fremme likestilling og 
motvirke diskriminering, 
fordommer og rasisme

Vi lar barna få kjennskap 
til kulturelle likheter og 
ulikheter, og sammen 
utvikle et inkluderende 
miljø som motvirker 
mobbing og rasisme.

Vi lar barna få utvide sin 
kjennskap for kulturelle 
likheter og ulikheter, 
og sammen utvikle et 
inkluderende miljø som 
motvirker mobbing og 
rasisme.

Vi lar barna få forståelse 
for kulturelle likheter og 
ulikheter, og sammen 
utvikle et inkluderende 
miljø som motvirker 
mobbing og rasisme.

Gjøre barna kjent med 
samisk kultur og levesett

Vi viser bilder, ser 
film og spiller samisk 
musikk. Barna er med på 
å markere samenes dag.

Vi ser på og snakker 
om bilder, ser film og 
spiller samisk musikk. 
Barna er med på å 
markere samenes dag, 
vi fargelegger flagget 
og blir kjent med de 
samiske tradisjonene.

Vi ser på og snakker 
om bilder, ser film og 
spiller samisk musikk. 
Barna er med på å 
markere samenes dag, 
vi fargelegger flagget 
og blir kjent med de 
samiske tradisjonene.

Gi barna begynnende 
kjennskap til 
betydningen av 
menneskerettighetene, 
spesielt 
barnekonvensjonen.

Vi synliggjør de ulike 
nasjonene i barnehagen. 
Barna får innblikk i at 
alle har like rettigheter.
Vi markerer FN-dagen i 
barnehagen.

Vi synliggjør de ulike 
nasjonene i barnehagen. 
Barna får kjennskap til at 
alle har like rettigheter.
Vi markerer FN-dagen i 
barnehagen.

Vi synliggjør de ulike 
nasjonene i barnehagen. 
Barna får forståelse 
av at alle har like 
rettigheter.
Vi markerer FN-dagen i 
barnehagen.
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TEMA

MARS
Litteratur-

bøker-fortellinger-
lage bøker

APRIL
Naturen våkner

MAI
Landet vårt –

Nærmiljø

FEBRUAR
Troll

JANUAR
Verdensrommet
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JUNI
Musikk-dans 

-drama

AUGUST
Bli kjent

SEPTEMBER
Barnas sik-

kerhet-Nødeta-
ter-Førstehjelp

OKTOBER
Skogen vår - 

Kunst

NOVEMBER/ 
DESEMBER

Juletradisjoner
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NÅR BARNET BEGYNNER I BARNEHAGEN
Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene legge til rette for at barnet kan få en trygg og 
god start i barnehagen. 

Vi i Hølen FUS har gode rutiner for en god start i barnehagen. Foreldrene og barnet får et 
velkomstbrev med informasjon om barnehagen og tilvenningsperioden. Hvor lang tid barnet 
trenger før det blir trygt, varierer fra barn til barn. Vi er opptatt av å etablere gode relasjoner 
med foreldrene og barnet, slik at barnet opplever tilhørighet og trygghet til å leke, utforske 
og bli kjent.

Vi tilbyr åpen barnehage-dag for foreldrene som ønsker seg plass i vår barnehage, før opptak. 
Denne dagen får de omvisning i barnehagen og kan ta en prat med personalet

INNAD I BARNEHAGEN.
Barna i Hølen FUS blir godt kjent ved at personalet legger til rette for samarbeid på tvers av 
avdelingene. Vi har felles arrangementer og temaer som alle blir involvert i. Gjennom hele 
året har barna mulighet for å besøke/være på hverandres avdelinger. Barna og voksne har 
dager hvor de er på den avdelingen de skal over på for å skape trygghet. Vi gjennomfører 
overgangsmøter mellom avdelingene.

BARNEHAGE SKOLE
Barnehagen skal i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage til 
første klasse og eventuelt skolefritidsordning. Dette skal skje i nært samarbeid med barnets 
hjem.

Vi følger Vestby kommunes års hjul som legger opp til et tett og godt samarbeid mellom skole 
og barnehage i form av møter mellom barnehageansatte, lærere og foreldre. Barna besøker 
skolen og det er lagt opp til «bli kjent dager». Læreren kommer på besøk til barnehagen og er 
sammen med barna i leken.

Skolegruppa går turer til skolen, og der kan de leke og spise turmaten sin på SFO. 
Vi bruker også gymsalen og garderoben gjennom barnehageåret.  

Barna opplever overgangen fra barnehage til skole på ulike måter, vi ønsker å gi alle et godt 
utgangspunkt for en god oppstart på neste fase i livet, og samarbeid med skolen er derfor en 
viktig del av vårt arbeid. FUS barn har et positivt selvbilde og gleder seg til resten av livet for 
de vet de har påvirkningsmulighet!

OVERGANGER
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Måned Aktivitet Tidspunkt Hvem

AUGUST 2019 • Velkommen til nytt barnehageår 1. Nye barn
Personal

SEPTEMBER • Foreldremøte
• Brannvernuke Uke 38

Foresatte/personal
Barna/personal

OKTOBER • Høstfestuke
• FN dagen
• Foreldresamtaler

Uke 43
24.

Barna/foresatte/
personal
Barna/personal
Foresatte/personal

NOVEMBER • Plandag 
• Julegrantenning i bhg.

1.
29.

Personal
Barna/foresatte/
personal

DESEMBER • Barnegudstjeneste
• Nissefest
• Luciafeiring
• Barnas julebord

5.
13.
Uke 50 
(Ekorn/
Hare)
uke 51 
(Rev/Bjørn)

Barn f.12-14/personal
Barna/personal
Barna/foresatte/
personal
Barna/personal

JANUAR 2020 • Plandag 2. Personal

FEBRUAR • Samefolkets dag
• Trolluke

6.
Uke 7

Barna/personal
Barna/personal

MARS • Barnehagedagen
• Foreldremøte

12. Barna/personal
Foresatte/personal

APRIL • Påskelunsj
• FUS dagen (vennedagen)
• Foreldresamtaler

Uke 14
30.

Barna/personal
Barna/personal
Foresatte/personal

MAI • 17. mai feiring
• Plandag

15.
22.

Barn/personal
Personal

JUNI • Sommerfest
• Avslutningsfest Bjørnene

11. Barn/foresatte/personal
Bjørnebarna/personal

JULI • Sommerstengt
• Denne måneden er betalingsfri.
• Skolebarna blir automatisk avsluttet den 31.

UKE 29+30 Alle / personal

AUGUST • Plandager 3.+4. Alle / personal

BARNEHAGE ÅRET 2019-2020  KALENDER
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Hølen FUS barnehage er opptatt av å ha en sikker barnehage for både barn og voksne. 
Barnehagen har eget internkontrollsystem som er utarbeidet fra FUS sentralt.  Vi har sjekklister 
for årlige, månedlige, ukentlige og daglige kontroller. F.eks. sjekkes utearealet hver morgen. 

Alle barn og ansatte er forsikret gjennom Gjensidige. Skader og ulykker meldes inn til 
forsikringsselskapet. Vi har årlig kontroll av lekeplassen med ekstern aktør. Eventuelle avvik 
blir rettet opp umiddelbart.

Vi legger også vekt på det psykososiale miljøet på arbeidsplassen, slik at barnehagen skal 
være en god arbeidsplass der alle skal trives.

Brannvernleder og verneombud ivaretar, følger opp og kontrollerer sikkerhetsrutiner/
internkontroller jevnlig. Vi har bl.a. brannøvelser minimum to ganger i året, førstehjelpskurs 
for alle ansatte annen hvert år, samt årlig tilsyn fra brannvesen, elektrotilsyn, mattilsynet, 
lekeplasskontroll og kommunalt tilsyn.

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET
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Barnehager i Vestby; Private og kommunale barnehager har nettverksmøter med ulike temaer.
Vi samarbeider også med samordnet opptak.

Kommunen arrangerer felles planleggingsdag/kurs for alle kommunale og private barnehager.

PPT - Pedagogisk-psykologisk tjeneste er en instans som kan gi sakkyndig vurdering, om et barn 
med nedsatt funksjonsevne skal ha fortrinnsrett ved opptak i barnehage etter barnehageloven §13.

PPT er også en viktig instans i forhold til å veilede oss i vårt arbeid med barn som har behov 
for spesiell oppfølging. Dette skjer i samarbeid med foreldre/foresatte. 

Barnevern - Gjennom den daglige, nære kontakten med barna, har den ansatte i barnehagen 
en sentral posisjon i forhold til å kunne observere og motta informasjon om barnas omsorgs 
og livssituasjon. Alle som jobber i barnehage er i barnehageloven §22 pålagt opplysningsplikt 
uten hinder av taushetsplikten ved mistanke om omsorgssvikt.

Vi kan ringe anonymt til barnevernet og drøfte, få råd og veiledning som er til god hjelp.

Helsestasjon.
Helsestasjonen er en samarbeidspartner i forhold til råd og veiledning knyttet til blant annet 
legemiddelhåndtering i barnehager og i forhold til smittevern. 

Familieveileder i helsesykepleiertjenesten er et lavterskeltilbud til alle familier i kommunen. 
Familieveileder tilbyr samtaler til foreldre med barn i alle aldre, også gravide. Målet for 
samtalene er å støtte familiene i de endringer de selv ønsker. TLF; 932 14 996

Ressursteam i Vestby kommune – Ressursteamet er et tilbud til barnehagene for å kunne 
drøfte eventuelle tiltak for barn som har behov for tilrettelegging i hverdagen.

SAMARBEIDSPARTNERE
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NOTATER:
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NOTATER:
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Kontaktinfo:

Hølen FUS barnehage
Noras Hage 17, 1550 Hølen

E-post: dl.holen@bhg.no

Tlf. Kontor: 941 82 826

Tlf. Ekorn: 950 46 129

Tlf. Hare: 414 21 683

Tlf. Bjørn & Rev: 941 82 683

HølenBarnehagenavn


