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Fakta om Fager Skog FUS barnehage. 
Fager Skog FUS barnehage as åpnet dørene første gang 2008 og er en av FUS kjedens 188 

barnehager. Barnehagen driftes som et non-profit aksjeselskap. 

Vår barnehage kjennetegnes av et engasjert personale som er glødende, skapende og 

tilstedeværende for barna, med fokus på profesjonalitet og faglig kompetanse. Alt arbeid, på 

alle nivåer i barnehagen skal være prosessorientert når vi kan og produktorientert når vi må. 

Barnehagen er bygget som en to etasjes basebarnehage.  I første etasje er barna fra 1-3 år. I 

husets andre etasje holder barna i alderen 2-6 år til. Hver etasje kaller vi for en base. Innad 

på hver base deles barna inn i mindre grupper.  Antall grupper og sammensetning vil variere 

ut i fra barnegruppens sammensetning og behov.                                                                                                                    

Åpningstid:  

 Kl 7.00-17.00. Åpent hele året, med unntak av helligdager og planleggingsdager. 

Kortere åpningstid i forbindelse med påske. Forslag om 2-3 uker sommerstenging fra 

og med 2021 er under behandling (pr. mai 2020). Barnehageåret gjelder i perioden 

1.august -31.juli påfølgende år. 

Telefon:  

 Hovednummer med tastevalg: 66962555 

 Daglig leders mobil 91339533 

 Oppe: 40437779/40437782 

 Nede: 91865480/91865481 

Adresse:  

 Tajbråtveien 15, 1454 Fagerstrand 

Internett:  

 Hjemmeside: https://fus.no/fagerskog#  

 Kommunikasjonsportal: https://mykid.no  

 Facebook: https://www.facebook.com/Fager-Skog-FUS-barnehage-

2004660053088395/ 

E-post: 

 Daglig leder: dl.fagerskog@bhg.no 

 Storebarnsbasen: oppe.fagerskog@bhg.no 

 Småbarnsbasen: nede.fagerskog@bhg.no 

 

 

https://fus.no/fagerskog
https://mykid.no/
https://www.facebook.com/Fager-Skog-FUS-barnehage-2004660053088395/
https://www.facebook.com/Fager-Skog-FUS-barnehage-2004660053088395/
mailto:dl.fagerskog@bhg.no
mailto:oppe.fagerskog@bhg.no
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Denne årsplanen skal synliggjøre våre verdier og holdninger, og har funksjon som: 

 Et arbeidsredskap for personalet 

 Et utgangspunkt for foreldrenes mulighet til å påvirke barnehagens pedagogiske 

innhold 

 Informasjon om barnehagens arbeid til samarbeidspartnere, kommunen, eier og andre 

interesserte. 
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Organisasjonskart 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Trygge barnehager AS 
Styreleder Eli Sævareid 

 
Eier 

 
 

Fager Skog FUS barnehage AS 

Daglig leder Lena Moe 

Ledelse, pedagogikk, personal, administrasjon og 

økonomi 

 

Stedfortreder  

Bedriftshelstjenesten 

Synergi Helse 

Forskrift miljørettet 

Helsevern 

 

Verneombud 

Kirsti Karlsen 

Forskrift miljørettet 

Helsevern 

Tillitsvalgte 

Fagforbundet: Karin Fitje 

Hasle 

Utdanningsforbundet: 
Terje Nicolaysen 

Tariffavtale 

Medbestemmelsesgruppa 

 Tillitsvalgte, Verneombud og 

daglig leder 

Storebarnsbasen 

3 pedagogisk ledere 

4 Barne- og 

ungdomsarbeidere/ 

assistenter 

1 Støtteressurs 

Småbarnsbasen 

4 pedagogiske ledere 

5 Barne- og 

ungdomsarbeidere/ 

assistenter 

 

 

Renholder  

EVAT  

Samarbeidsutvalg (SU) 

2 foreldre, 2 ansatte og 1 eier 

Rådgivende, 

kontaktskapende og 

samordnende organ 

Foreldreråd 

Alle foreldre  
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Verdigrunnlag i FUS; mål, visjon og verdier.  
FUS betyr FØRST. I FUS-barnehager kommer barna først!  

 

 

 

 

 

 

Barndommen har verdi i seg selv. Det er i denne perioden i livet vi lærer mest og hjernen er i 

størst utvikling. Barndommen er nå, den kommer ikke tilbake og kan ikke tas igjen. 

Barndommens egenverdi handler også om frihet der leken er den viktigste aktiviteten. I leken 

opplever barn glede, samhold og læring. Opplevelse av vennskap og å være en del av 

fellesskapet er viktig for alle mennesker. I Fager Skog FUS barnehage jobber vi sammen for at 

alle barn skal bli i stand til å utvikle og opprettholde vennskap. 

De fire hovedmålene sammen med visjonen, er grunnpilarer i vår pedagogikk. Vårt grunnsyn 

er at barna er kompetente enkeltindivider med rett til å leke, oppleve vennskap og omsorg og 

rett til å bli sett og hørt. De ansatte skal sørge for tid og rom for god lek, og har et spesielt 

ansvar gjennom disse tre væremåtene: glødende, skapende og tilstedeværende 

 Vi er glødende gjennom å være engasjerte, positive, og genuint interessert i å gjøre en 

god jobb sammen med barn og kolleger 

 Vi er skapende gjennom å være interessert, nytenkende og inkluderende.  Ta barnas 

initiativ på alvor og å jobbe aktivt for å utvikle kunnskap og interesse 

 Vi er tilstedeværende gjennom å være lyttende, tilgjengelig, ha god blikkontakt. Tolke 

situasjoner og reagere derfra. 

Barnet først!  

Gode verdier, menneskesyn og tanker er viktig og må omsettes til aktive handlinger. Derfor 

har vi i Fager Skog FUS barnehage valgt Barnet først—gjennom handling! 

Styringsdokumenter 

 Lov om barnehager 

 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (forskrift til barnehage-

loven) 

 Forvaltningsloven 

 Personopplysningsloven   

Vårt mål er at barnet: 

 Har et positivt selvbilde 

 Er trygt og forskende, trives i lek og har vennekompetanse 

 Gleder seg til resten av livet for det vet det har påvirkningsmulighet og at 

innspillene deres teller 

 Tenker tilbake på barnehagetiden med glede og fryd 
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 FNs barnekonvensjon 

 Forskrifter om miljørettet helsevern 

 Barnehagens vedtekter 

 Føringer og retningslinjer gitt fra Nesodden Kommune. 

 Føringer og retningslinjer gitt fra FUS 

o Serviceerklæring for FUS barnehagene 

o Etiske retningslinjer for ansatte 

o Overordnet fagplan 

 

Barnehageloven 

Barnehager i Norge reguleres av barnehageloven. Denne loven gjelder for både private og 

offentlige barnehager, og skal først og fremst sikre barna et likeverdig, kvalitativt godt 

pedagogisk tilbud. 

Barnehagens samfunnsmandat  

Barnehagens samfunnsmandat er, i samarbeid og forståelse med hjemmet, å ivareta barnas behov 

for omsorg og lek og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Lek, omsorg, 

læring og danning skal ses i sammenheng. 

Rammeplan for barnehagens innhold og o ppgaver 

Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver gir føringer for arbeidet som skal gi et 

variert og allsidig pedagogisk tilbud til alle barn i barnehagen. Rammeplanen beskriver syv 

fagområder som i stor grad er de samme som barna møter som skolefag når de begynner på 

skolen. Fagområdene vil sjelden opptre isolert, men flere fagområder vil være representert 

samtidig i en aktivitet eller et tema- opplegg. Barna skal få utvikle kunnskaper og ferdigheter 

innenfor alle fagområder gjennom undring, utforsking og skapende aktiviteter (Rammeplanen, 

2017, del 9). Arbeidet med fagområdene skal tilpasses barnas alder, interesser og 

barnegruppens sammensetning. Fagområdene er: 

 Kropp, bevegelse, mat og helse  

 Kommunikasjon, språk og tekst 

 Natur, miljø og teknologi 

 Kunst, kultur og kreativitet 

 Etikk, religion og filosofi 

 Nærmiljø og samfunn 

 Antall, rom og form 
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Taushetsplikt  

Alle ansatte i Fager Skog FUS barnehage er underlagt taushetsplikt. Jfr. Barnehageloven §20. 

Taushetsplikten praktiseres også innad i barnehagen slik at informasjon deles kun med øvrige 

ansatte dersom det er relevant og nødvendig for å ivareta barnet/familien.  

Opplysningsplikt 

Barnehageloven §21 pålegger barnehagepersonalet å gi sosialtjenesten bistand i klientsaker. 

Barnehagepersonalet skal av eget tiltak gi opplysninger om forhold som bør føre til tiltak fra 

sosialtjenestens side, når taushetsplikten ikke er til hinder for det.  

Barnehageloven §22 pålegger barnehagepersonalet, uten hinder av taushetsplikt, å gi 
opplysninger av eget tiltak til barneverntjenesten når det er grunn til å tro at det foreligger 
mishandling av barn i hjemmet eller andre former for alvorlig omsorgssvikt.  
Slike opplysninger skal normalt gis av daglig leder. 

Barnehagens satsningsområder:  
I 2020/2021 er livsmestring og inkludering Fager Skog sitt satsningsområde. Å oppleve 

livsmestring og inkludering er svært viktig for å sikre den gode barndommen her og nå, og 

for å være forberedt til å møte gleder og utfordringer senere i livet.  

Livsmestring og inkludering  

Personalet i barnehagen har brukt tid på plandager og personalmøter for å finne ut av hva 

livsmestring og inkludering innebærer for barn og ansatte og hvordan Fager Skog skal jobbe med 

disse to temaene. Det som har kommet tydelig frem at de to temaene henger sammen. Inkludering 

innebærer at man har en opplevelse av å høre til og når man hører til kjenner man ofte at man 

mestrer livet.  

I rammeplanen for barnehager er det et eget kapittel som handler om livsmestring og helse. 

Livsmestring og helse handler om trivsel, livsglede, mestring, følelse av egenverd men også om fysisk 

og psykisk helse. 

I utøvelse av barnehagens samfunnsmandat møter vi alle barn, uavhengig av ulik sosiokulturell 

bakgrunn, og er dermed i en særstilling til å kunne bidra til økt livsmestring, helse og inkludering i 

samfunnet. Allerede i de første barnehageårene skapes grunnleggende ferdigheter og forutsetninger 

for å mestre livets utfordringer.  

«Kort oppsummert så handler det om å møte det menneskelige med verdighet og respekt, og å 

huske kraften som ligger i det å være helt til stede i livet – både i sitt eget og til dem som til enhver 

tid befinner seg i det» (Line Melvold, 2018). 
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Livsmestring i barnehagen med fokus på relasjonelt klima. Barnet først, CLASS og 

Tuning in to kids. 

Alle FUS-barnehagene er puljevis i gang med å bruke CLASS som systematisk observasjonsverktøy for 

å sikre økt kvalitet i den enkelte barnehage. Høsten 2020 er det Fager Skog sin tur. Høy kvalitet på 

innholdet i barnehagen har stor sammenheng med livsmestring for det enkelte barnet. Men 

kvaliteten kommer ikke av seg selv til tross for gode intensjoner og planer. Den forutsetter voksne 

som tar sitt ansvar på største alvor og som hver dag gjør sitt ytterste for at hvert enkelt barn skal 

oppleve trygghet, lek og utvikling. Det skal ikke være tvil; hos oss kommer Barnet først!                         

Hva slags psykologisk klima er det i barnehagen? Hvordan er relasjonen mellom voksne og barn? Har 

barna rikt utvalg og tilgang på materiell og er rommene organisert på en utviklingsstimulerende 

måte?                                                                                                                                                               

Forskning viser at barn som er omgitt av voksne som ivaretar barnets omsorgsbehov og samtidig 

stimulerer utforskertrangen, gir trygg grunn og godt grunnlag for læring, og er viktig for opplevelse av 

livsmestring. Ved hjelp av observasjonsverktøyet CLASS skal vi observere systematisk og konkret med 

fokus på de ansatte. I tillegg til Rammeplanen bygger CLASS på Tuning into kids (TIK) som er et 

verktøy for å hjelpe barn til å forstå egne emosjoner, og for ansatte og foreldre til å håndtere barnas 

emosjoner. 

CLASS: https://psycnet.apa.org/record/2007-18799-000                                                                                          

Barnet først: https://fus.no/pedagogisk-plattform                                                                                                      

Tuning into kids: https://tuningintokids.org.au/                                                                                                  

Rammeplanen; https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/                                                                          

Boka «Dette vet vi om betydningen av kvalitet i barnehagen» av May Britt Drugli, Ratib Lekhal, Henrik Daae 

Zachrisson, Elisabet Solheim, Thomas Moser. Gyldendahl Norsk Forlag, 2019 

Overordnet mål for satsningsområdet  

 

 

Barnehagens tiltak for å oppnå målet  

Personalet skal:  

 Være tilstede i barnas lek for å støtte dem i å mestre motgang og håndtere utfordringer 

 Jobbe med følelsesregulering og empati, blant annet gjennom fokus på 

egenledelsesfunksjonene og TIK. 

 Gi alle barn tro på at de er gode nok for den de er, og at de er en verdifull del av 

fellesskapet. De voksne ser barna for hvem de er og ikke for det gi gjør eller presterer. 

 Sørge for at barnehagen er en arena for daglig fysisk aktivitet, og sikrer alle barn 

mulighet til ro og hvile gjennom dagen. 

 Jobbe for at visjonens vennegaranti oppfylles for alle barn 

 Være oppmerksom på at mobbing kan forekomme i barnehagealder. Personalet skal 

forebygge, bryte mønster, stoppe og følge dette opp dersom det oppdages. 

Barnehagen har arbeidet frem en egen inkluderingsplan som finnes bakerst i denne årsplan. 

Mål: Barnet skal få erfaring med å mestre motgang, håndtere utfordringer og bli kjent med egne 

og andres følelser. 

 

 

https://psycnet.apa.org/record/2007-18799-000
https://fus.no/pedagogisk-plattform
https://tuningintokids.org.au/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/
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Barn og lek 

Lek og lekens betydning i lys av egenledelse i lek og læring  

 
Lek er lystbetont og indre motivert, den stimulerer barnets utvikling (motorisk, kognitivt, 

språklig og sosialt), leken inkluderer, gir rom for fellesskap og vennskap, samt stimulerer 

barns egenledelse. Lek går også hånd i hånd med læring. Barna tilegner seg kunnskap 

gjennom leken der de utforsker, oppdager og skaper – alene og sammen med andre barn og 

voksne. Det er både kunnskap om seg selv og miljøet rundt. For å klare dette er barnet 

avhengig av tid og rom, samt gode relasjoner og trygghet fra omsorgspersoner – i og utenfor 

barnehagen (Temahefte om De yngste barna: Sandvik, KD, 2006).  

I Fager Skog FUS barnehage gjennomlyser leken barnas hverdag. Rolleleken er spesielt godt 

egnet til å utvikle egenledelsen, og har derfor en sentral plass. Voksne påtar seg roller som 

f.eks veileder eller lekekompis ut fra gruppa/det enkelte barns behov og fungerer som 

«eksterne regulatorer» hvor de hjelper barna å regulere egne følelser (May Britt Drugli, kurs 

2018). 

 

Barn må bruke mange ferdigheter for å løse dagligdagse utfordringer, og egenledelse er 

avgjørende for å bruke egne ferdigheter så godt som mulig. Egenledelse beskrives ofte som 

hjernens dirigent. Det er et felles begrep på funksjoner i hjernen som setter i gang og styrer 

det vi sier og gjør. Det er dermed viktig at barnet utvikler god egenledelse og at de voksne er 

aktive med barna slik at de kan veilede og støtte dem der de møter utfordringer.  

 

«Den positive følgen av sterke egenledelsesfunksjoner kommer til syne i 

barnehagehverdagen gjennom barn som mestrer utfordringer, forstår sosiale situasjoner, i 

rimelig grad kan regulere sine følelsesmessige uttrykk, kommuniserer godt og evner å 

samarbeide» (Sørensen, Godtfredsen, Modahl & Lerdal, 2013, s.30).  
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Språk 
I Fager Skog FUS barnehage har vi et rikt språkmangfold både blant barn, foreldre og ansatte. 

Å ha gode norsk-kunnskaper er viktig for å mestre norsk skole. Å mestre sitt opprinnelige 

morsmål danner grunnlag for å lære et annet språk. Derfor er det viktig at barna bruker sitt 

morsmål, dersom dette er et annet enn norsk. Som et grunnlag for all språklig utvikling må 

man kjenne trygghet. Det er viktig å gi ekstra støtte til barn med språkvansker. Vi bruker 

observasjonsskjemaet TRAS ved behov. Som et språkutviklingsverktøy brukes «SnakkePakka». 

 

Progresjon  
Progresjon betyr fremskritt og utvikling. Det du ikke kan eller får til i dag, får du til i morgen 

eller kanskje neste uke. Barna i Fager Skog skal oppleve at hvert barnehageår gir nye 

opplevelser og erfaringer, samtidig som noe gjentar seg. 

Progresjonsplanen er blitt revidert av hele personalet på plandager 2019/2020.  

Planlegging: sette 

mål og lage 

effektiv plan/strategi

for å nå målet  

Organisering: holde

orden på informasjon og 

aktiviteter

Arbeidshukommelse: tenke 

og huske samtidig, drive 

oppgaver fremover 

i logisk rekkefølge 
Igangsetting:

ta initiativ til 

sosialt samspill 

med andre barn, 

og komme i gang med

lek og aktiviteter 

Fleksibilitet: evne til å 

takle overganger, skifte 

oppmerksomhet og 

variere mellom ulike 

aktiviteter 

Selvregulering: regulere 

og kontrollere egne følelser 

og handlinger

Selvmonitorering: 

bevissthet om hvordan 

egne handlinger og 

oppførsel skaper

reaksjoner hos andre,

og hvordan andres 

atferd påvirker 

en selv 

Egenledelsehjulet
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Progresjonsplan 

 

Kommunikasjon, språk og tekst 

Personalet skal:  

● Oppmuntre barna til å fabulere og leke med språk, lyd, rim og rytme 

● Bruke varierte formidlingsformer og tilby et mangfold av bøker, sanger, bilder og 

uttrykksformer 

 

0-3 år 3-4 år Førskolebarna  

Hva Hvordan Hva Hvordan Hva Hvordan 

Lese stund 

 

 

 

 

 

 

 

Samtaler 

 

 

 

 

 

Bokstav- 

lek 

Små 

grupper 

med barn 

 

Snakke 

sammen 

om en 

bildebok 

 

Lese bok 

med lite 

tekst 

 

Sette ord 

på 

uttrykks 

former på 

ting og 

handlinger 

 

Her og nå 

samtaler 

 

Bevisst 

bruk av 

bokstaver 

og bilder 

Lesestund 

 

 

 

 

 

Samtaler 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjenne egen 

bokstav 

Bøker med 

bilder og 

tekst 

Dialogisk 

lesing 

Dialog med 

refleksjon 

Gjenkalling 

og 

gjentakelse 

Situasjons 

uavhengig 

språk  

Ha bilder på 

bokstaver 

tilgjengelig 

Lesestund 

 

 

Samtaler 

 

 

Lek med 

bokstaver og 

lyder 

 

 

 

 

Skape rim og 

regler/sang 

Kapittelbok 

uten bilder 

 

Åpne spørsmål  

Filosofisk tanke 

 

Finne igjen 

lyder, 

gjenkjenne 

lyder og sette 

sammen 

bokstaver 

 

Bruke barns 

populær kultur 

 

Akustisk musikk 
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Kropp, bevegelse, mat, og helse 

Personalet skal:  

● Legge til rette for at måltider og matlaging bidrar til måltidsglede, deltakelse, 

samtale og fellesskapsfølelse hos barna 

● Bidra til at barna kan tilegne seg gode vaner, holdninger og kunnskaper om kost, 

hygiene, aktivitet og hvile 

● Bidra til at barna utvikler et bevisst forhold til retten til å bestemme over egen kropp 

og respekt for andres grenser 

0-3 år 3-4 år Førskolebarna  

Hva Hvordan Hva Hvordan Hva Hvordan 

Stimulere 

grov motorisk 

aktivitet og 

utvikle 

kjerne-

muskulatur 

Støttende 

stillas 

Kunne 

grunn- 

leggende 

bevegelses- 

mønster 

(krabbe, 

hoppe, åle, 

løpe) 

Legge til 

rette for 

aktiviteter 

og lek 

daglig, inne 

og ute. 

Automatisere 

bevegelses- 

mønster  

 

 

 

Utfordre 

barns 

bevegelse-

kapasitet 

 

 

Hygiene- 

rutiner 

Håndvask før 

mat og etter 

toalettbesøk 

Skape 

forståelse 

for hygiene 

Gjennom 

samtale og 

digitalt 

utstyr 

Håndvask på 

eget initiativ 

og forståelse 

hvorfor 

Dele 

kunnskap, 

skape 

rutiner 

Ivareta barns 

rett til søvn og 

hvile 

Se barnets 

behov 

Tilrettelegge 

for at barnet 

kan følge sine 

behov 

Barn har 

jevnt 

energinivå 

ut over 

dagen 

Tilrettelegge 

for at barna 

får kjenne 

på hvile og 

avslapping 

Barn som 

regulerer 

aktivitet og 

hvile 

Oppmerk 

somme 

voksen 

som 

tilretteleg

ger for 

barns 

behov for 

hvile 

  Hvordan får 

vi maten på 

bordet? 

Samtal om 

hvordan 

mat blir til 

 

Dyrke mat i 

barnehagen 

Mat glade 

barn 

Deltakelse 

ved 

matlaging 

og dyrking 
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Kunst, kultur og kreativitet 

Personalet skal:  

● Være lyttende og oppmerksomme på barnas ulike kulturelle uttrykk, vise 

respekt for deres ytringsformer og fremme lyst til å gå videre i utforsking av de 

estetiske områdene 

● Motivere barna til å uttrykke seg gjennom musikk, dans, drama og annen 

skapende virksomhet og gi dem mulighet til å utvikle varierte uttrykksformer 

● Gi barna anledning til å bli kjent med et mangfold av tradisjoner og kunst- og 

kulturuttrykk fra fortid og samtid. 

0-3 år 3-4 år Førskolebarna  

Hva Hvordan Hva Hvordan Hva Hvordan 

Musikk 

 

 

 

 

 

 

 

Dans 

 

 

Kunst- 

skapning 

 

 

 

 

Rollelek 

Bruker 

instrumenter 

Bruk av 

tradisjonelle 

barnesanger 

Introdusere 

ulike musikk 

sjangere/-

kulturer 

 

Bevegelse til 

musikk 

Disco  

 

Male inne og 

ute 

Bruk av 

plastelina 

Skape i sand 

og snø 

 

Familielek 

Musikk 

 

 

 

 

Dans 

 

 

Kunst 

skapning 

 

 

Rollelek/ 

dramatisering 

 

 

 

 

Arkitektur/ 

konstruksjon 

Synge 

kjente 

barnesanger 

Barnekultur 

Tradisjonell 

dans 

Bli me dans 

Bli kjent 

med ulike 

formings 

materialer 

 

Planlegge 

lek, opprett 

holde lek 

med støtte 

Bruk av 

rekvisitter 

 

Bruk av: 

Kapla, 

Duplo, sand 

og snø 

Musikk 

 

 

 

 

 

Dans 

 

 

 

 

 

Kunst-

skapning 

 

 

Dramatiseri

ng 

 

 

 

 

 

Arkitektur/ 

konstruk-

sjon 

Lek med takt 

og rytme 

 

Framføre 

høytidssanger 

 

Bevegelse til 

musikk 

 

Herme dans 

og triksing 

 

Land Art 

 

 

 

Lage 

rollespill 

 

Fremføre 

foran 

publikum 

 

 

Bygge etter 

oppskrift og 

maler 
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Natur, miljø og teknologi 

Personalet skal:  

● Legge til rette for mangfoldige naturopplevelser og bruke naturen som arene for lek, 

undring, utforsking og læring. 

● Gi barna tid og anledning til å stille spørsmål, reflektere og lage egne forklaringer på 

problemstillinger, og til å delta i samtaler om det de har erfart og opplevd. 

● Synliggjøre naturfenomener og reflektere sammen med barna om sammenhenger i 

naturen 

 

0-3 år 3-4 år Førskolebarna  

Hva  Hvordan  Hva Hvordan Hva  Hvordan 

Tur Turer i 

nærmiljøet. 

Dele 

erfaringer og 

opplevelser 

Tur Naturvern 

Kjennskap til 

plante- og 

dyreriket 

Tur Kunnskap om 

plante- og 

dyreriket, 

naturvern og 

fotosyntese 

Årstider Erfaring 

med ulike 

årstider, 

både 

språklig og 

kroppslig. 

Årstider Samtale om 

årstider 

Årstider Kunnskap om 

årstider og 

gjenkjenne 

forskjeller 

Dyrking/ 

Såing 

Delta i såing 

og vanning 

Dyrking/ såing Begynnende 

forståelse av 

prosessen 

Dyrking/ såing Kunnskap om 

prosess og 

varighet 

Digitale 

uttrykks-

former 

Ansatte og 

barn tar 

bilder av 

ulike 

aktiviteter 

og snakke 

om hva vi 

ser på 

bildene 

Digitale 

uttrykks-

former 

Ta bilder, og 

samtale om 

bildene 

Digitale 

uttrykksformer 

Være med i 

prosessen og 

lage film 
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Etikk, religion og filosofi 

Personalet skal:  

● Bidra til å utvikle barnas 

toleranse, interesse og respekt for 

hverandre og for mennesker med 

ulik kulturell, religiøs eller 

livssynsmessig tilhørighet 

● Gi barna kjennskap til og markere 

merkedager, høytider og 

tradisjoner i den kristne 

kulturarven og andre religioner og 

livssyn som er representert i 

barnehagen. 

0 -3 år 3 -4 år Førskolebarna 

Hva Hvordan Hva Hvordan Hva Hvordan 

Inkludering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tradisjoner 

Øve på 

forskjell på 

ditt/ mitt.  

Øve på å 

være greie 

mot 

hverandre.  

Dele leker.  

Få 

kjennskap 

til 

religioners 

merkedager 

 Inkludering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tradisjoner 

Øve på å 

være grei og 

hyggelig mot 

andre, 

begynnende 

vennskap.  

 

Øve på å gi 

trøst og dele.  

Øve på å ta 

imot en 

beskjed.  

 

Øve på 

sosiale 

ferdigheter; 

introdusere 

høflighet og 

takke for 

maten.  

 

Øve på 

sosiale 

lekekoder. 

 

Få kjennskap 

til religioners 

merkedager 

Inkludering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tradisjoner 

Øve på 

sosial 

kompetanse

/ sosiale 

ferdigheter: 

-vennskap, 

sette seg inn 

i andre sin 

situasjon, ta 

hensyn til 

andre, og ta 

imot, og gi 

hjelp. 

  

Få erfaring 

med 

problemløsn

ing og 

konflikthånd

tering. 

 

Få erfaring 

med å ta del 

i undrende 

samtale.  

 

Delta i 

markeringen 

av høytider 



 

 

Si
d

e1
6

 

 

 

Nærmiljø og samfunn 

Personalet skal:  

● Sørge for at barna erfarer at deres valg og handlinger kan påvirke situasjonen 

både for dem selv og for andre 

● Gi barna begynnende kjennskap til betydningen av menneskerettighetene, 

spesielt barnekonvensjonen 

● Gi barna forståelse av at samfunnet er i endring, og at de inngår i en historisk, 

nåtidig og fremtidig sammenheng  

0 -3 år 3- 4 år 

 

Førskolebarna 

Hva Hvordan Hva Hvordan Hva Hvordan 

Samfunn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nærmiljø 

Øve på navna 

på barna og 

de voksne på 

basen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turer i 

nærmiljøet. 

 

 Bruke naturen i 

og rundt 

barnehagen til 

gode 

opplevelser og 

læring om 

naturen.  

 

Øve på 

stedsnavn i 

nærmiljøet. 

 Få kjennskap til 

navnet på 

barnehagen. 

  

Få kjennskap til 

navn i 

kjernefamilien. 

 

 

Få opplevelser 

og erfaringer i 

nærmiljøet. 

 Få 

kjennskap til 

samisk 

kultur og 

levesett. 

Få 

kjennskap til 

egen 

adresse og 

hva 

foreldrene 

jobber med. 

 

 

 

 

Få 

opplevelser 

og 

erfaringer i 

nærmiljøet, 

og ha god 
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kjennskap til 

nærmiljøet.  

 

 

 

 

 

Antall, rom og form 

Personalet skal:  

● Bruke matematiske begreper reflektert og aktivt i hverdagen 

● Styrke barnas nysgjerrighet, matematikkglede og interesse for matematiske 

sammenhenger med utgangspunkt i barnas uttrykksformer 

● Stimulere og støtte barnas evne og utholdenhet i problemløsning 

0-3 år 3-4 år Førskolebarna  

Hva Hvordan Hva Hvordan Hva Hvordan 

Telling 

 

 

 

 

 

Sortering/ 

klassifisering 

 

 

 

Erfaring med 

volum og 

vekt 

 

Teller høyt, 

antall barn, 

ansatte, leker 

som en del 

av hverdags-

rutinen 

 

 

Ta med 

barna i 

rydding, 

sorter etter 

kategorier, 

farger 

 

Sandkasse 

lek med ulik 

Telling 

 

 

 

Sortering/ 

klassifisering 

 

 

Erfaring med 

volum og vekt 

 

 

 

 

Bruk av tall i 

eventyr og 

sanger. 

 

Lage tydelige 

systemer som 

oppfordrer til 

selvstendighet 

 

Eksperimenter 

med ulike 

vekter og 

volum, 

plassering av 

gjenstander i 

rom og ulike 

overflater 

 

Telling 

 

 

 

Sortering/ 

klassifiseri

ng 

 

Erfaring 

med volum 

og vekt 

 

 

 

 

Bord-

dekking, 

brettspill 

og enkel 

matematikk 

 

Puslespill, 

sortering i 

lek 

 

Delta i 

matlaging, 

eksperi-

menter. 

Bruk av 

begreper 

knyttet opp 

til vekt og 

volum 
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Begreps-

forståelse 

former og 

størrelser 

 

Bruk av 

sammen-

lignings ord, 

eks. liten- 

stor, tung -

lett 

Begreps 

forståelse 

Bruke ord i 

praksis, eks. 

over under, 

ved siden av, 

bak og foran i 

hverdagssitua-

sjoner 

gjennom 

dagen 

Begreps 

forståelse 

 

Kunne 

bruke 

sammen-

ligningsord 

eks. høyt – 

lavt, smal- 

bred 

Tilvenning, tilknytning og overganger 
Mennesker reagerer ulikt på ulike situasjoner, noe vi har stor forståelse for når det gjelder 

overganger. Enten det handler om å starte i barnehagen for første gang, eller flytte over til ny 

gruppe/base ved nytt barnehageår. I takt med at man blir eldre, stilles det større krav til 

selvstendighet, og man vil ha færre voksne rundt seg. Mestring og trygghet henger nært 

sammen.  

Starte i barnehagen for første gang  

Å ta det første skrittet ut av hjemmets trygge rammer og inn i det aktive, sosiale livet en 

barnehage byr på, kan være både morsomt, spennende og skummelt. For foreldre med barn 

som skal starte i august har vi et informasjonsmøte rett før sommeren der vi blir litt kjent og 

utveksler informasjon. Foreldrenes trygghet er viktig for barnas opplevelse av trygghet. Alle 

familier får sin kontaktperson. Barnas medvirkning er viktig også her, ved at vi er sensitive 

overfor hvilke voksne hvert enkelt barn søker trygghet hos. Dermed kan det hende at barnet 

knytter seg til en annen enn den planlagte kontaktpersonen. Dette tar vi hensyn til og bytter. 
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Circle of security (Marvin, Cooper, Hoffman & Powell, 2002 

 

 

Å starte på oppebasen 

For foreldre med barn som skal starte på oppebasen fra høsten, har vi et informasjonsmøte i 

juni. Vi bestreber oss på å starte tilvenningen med barna et halvt år før det skal flytte over, 

hvor en voksen blir med i starten. Gradvis trapper vi opp tiden i takt med at voksne trekker 

seg vekk, avhengig av barnas reaksjoner.  Vi tilstreber at det er de samme voksne oppe som 

hilser på i besøks/tilvennings tiden. Den siste vinter og våren nede, øver barna på 

av/påkledning, rydde tingene sine og for noen å slutte med bleie. Det er godt for hvert enkelt 

barn, hvis de føler selvstendighet og har god selvtillit. På denne måten får barna bli kjent og 

trygge på oppebasen, både på de voksne, rommene og på andre barn. Det kan være en hjelp 

for barna hvis foreldre også har tid til å være med i tilvenning. F.eks. på ettermiddager hvor 

barna er oppe og skal hentes der, da kan foreldrene gi seg god tid til at bli visst rundt av barna 

og snakke med de voksne.  

I løpet av året hender det at noe barn flytter opp. Det skjer alltid i samarbeid med foreldrene 

og vil alltid være tilvenningstid, med voksne fra nedebasen som hjelper til å skape trygghet på 

andre voksne (se trygghetssirkelen).  

 

 

 

 

 

 

Å starte på skolen 

Barna skal ta avskjed med barnehagen på en god måte og få positive opplevelser med å 

begynne på skole/ sfo. Det skal oppleves at det er en sammenheng mellom barnehage og 

skole. De fleste barn i Fager Skog FUS barnehage begynner på Myklerud skole. Vi bruker derfor 

tid på våren til besøk og å gjøre oss kjent i skolegården. På våren blir det holdt et 

overføringsmøte mellom skole og barnehage. Her overføres den informasjon som 

foreldre/foresatte har blitt enig om og gitt barnehagen samtykke til å gi videre til skolen. 

Vi følger Nesodden kommunes plan for overgang barnehage-skole og samarbeider med andre 

barnehager på Fagerstrand.  

Mål:  

 At barnet utforsker og tar plass.  

 Knytter seg til voksne på basen 

 Trygge foresatte 
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Det blir eget foreldremøte for foreldrene til førskolebarna på høsten. Selv om barna skal starte 

på skolen, er det fortsatt et barnehagebarn. Vi har fokus på lek og vennskapsrelasjoner, og er 

«her-og-nå». Den sosiale og mentale forberedelsen til skolen er viktig. Nysgjerrighet, 

utforsking og lærelyst skal gi godt grunnlag for det videre utdanningsløpet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danning, gjennom omsorg, lek og læring  
Danning er en livslang prosess der vi utvikler evne til å reflektere over egne handlinger og 

væremåter i samspill med omgivelsene.  

Omsorg skal prege alle situasjonene. Barna skal ut i fra alder og individuelle forutsetninger 

alltid bli møtt med lydhørhet, innlevelse og vilje til samspill. Barna skal erfare trygghet og 

utøvelse av empati og omsorg.  

Lek har en selvskreven og viktig plass i barnehagen og er viet egen del i årsplanen.  

Læring skjer i det daglige samspillet med omgivelsene. Læring er nært sammenvevd med 

omsorg, lek og danning. Vi støtter oss på Vygotskys teori om den proksimale utviklingssone og 

stillasbygging. Barn kan klare litt mer med støtte av en voksen/andre barn som ser barnets 

potensial og danner et midlertidig ”stillas” rundt barnet. Ved hjelp av en voksen kan barnet 

stadig mestre nye oppgaver. Mestring gir glede og ny motivasjon! 

 

 

 

 

 

Mål:  

 Barnet opplever trygge og gode hverdager og har en følelse av å være en likeverdig 

del av lekegruppen.  

o De voksne er aktive og tilstedeværende, støtter og inspirerer barnet i dets lek 

og utvikling, sørger for at det får tilpassede utfordringer og opplever 

mestring. 

Mål:  

 At barna skal glede seg til å være førskolebarn 

 Tilrettelagte aktiviteter tilpasset hvert enkelt barns utgangspunkt.  
 Opprettholde barnas nysgjerrighet og iver etter å lære nye ting 

 



 

 

Si
d

e2
1

 

Inkludering, likeverd og likestilling 
Barnehagen skal møte barn 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. 
 Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og 

kulturelle bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur.  
(Barnehageloven §2 barnehagens innhold, 3 ledd) 

 
I Fager Skog er vi så heldige at vi har både barn og ansatte fra forskjellige nasjonaliteter og 

kulturer. Dette gir oss unike muligheter til å lære om hverandres likheter og ulikheter.  Mat, 

klær og tradisjoner er viktige tema.  Alle barn skal være stolte av sin kultur og sitt språk.  Vi 

markerer ulike religioners store høytider og på den måten å bli mer kjent med fortellingene i 

religionene. Dette tenker vi vil gi et godt grunnlag for å forstå seg selv og andre mennesker. 

Toleranse, respekt og likeverd er grunnleggende verdier i dette arbeidet, i kombinasjon med 

åpen samtale med rom for undring og filosofering. 

Likestilling mellom kjønnene skal gjenspeiles i barnehagens pedagogikk. I Fager Skog Fus 

barnehage vil vi fremstå som gode rollemodeller.  Vi skal gi alle barn like muligheter uavhengig 

av kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn. Personalet skal bevisst jobbe med og 

utfordre sitt syn og sine holdninger i forhold til likestilling.  

 

 

 

 

 

 

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, 4. ledd) 

  

Kultur beskrives i Rammeplanen som kunst og estetikk, felles atferdsmønstre, kunnskaper, 

verdier, holdninger, erfaringer og uttrykksmåter. Kultur handler om arv og tradisjoner, om å 

skape og om å levendegjøre, fornye og aktualisere. Kultur utvikles i spenningen mellom 

Mål:  

 De ansatte skal være bevisst egne holdninger, støtte, hjelpe, veilede og inkludere hvert 

enkelt barn uavhengig av barnets individuelle forutsetninger. 
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tradisjon og fornyelse. Både lokale og nasjonale kulturverdier, slik disse gjenspeiles i barns 

oppvekstmiljø, må være representert i barnehagens virksomhet.  

Barnekultur forstås som kultur av, med og for barn. Barn deltar i kultur og skaper sin kultur. 

Barn gjenskaper selv og fornyer kulturen, i samspill med hverandre, med voksne og med det 

kulturmøtet de får med andre mennesker og situasjoner.  

I Fager Skog er vi opptatt av at barna skal få ny inspirasjon og nye erfaringer. Dette får de ved 

at voksne aktivt tar de med på oppdagelsesreiser. Det kan være både ved å lese et eventyr, 

dra på tur i nærmiljøet, finne frem og eksperimentere med formingsmaterialer eller synge nye 

sanger.  I barnehagen skal det være et vekselspill mellom formidling og barnas egen aktivitet. 

Det krever voksne som ser og forstår barn.  

Barns møte med ulike kulturer og tradisjoner legger grunnlaget for respektfull samhandling 

mellom ulike etniske grupper. Bevissthet om egen kulturarv og delaktighet i andres kultur skal 

bidra til at barn kan sette seg inn i andres ståsted. 

Personalet i Fager Skog skal være tydelige modeller og bevisste på eget kulturelt og 

verdimessig ståsted. Personalet må være åpne for å reflektere over egne holdninger og 

handlinger. 

 

 

 

  

Mål:  

 Barnet opplever et miljø der respekt for ulike kulturer og tradisjoner er grunnleggende. 

 Barnet opplever at dets bidrag til felles kultur anerkjennes og støttes. 
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Bursdager 
I barnehagen markerer vi bursdager med opplevelser og oppmerksomhet framfor kaker og 

mat. Flagg, bilde på døra, bursdagssang og bursdagskrone. For de yngste barna kan slike dager 

være annerledes og «rare», mens for de eldre barna er det oftest svært hyggelig dag. 

Bursdagsselskaper utenom barnehagens regi er private arrangementer og barnehagens vil 

derfor ikke at det deles ut bursdagsinvitasjoner i barnehagen. Dette for å unngå at noen barn 

blir ekskludert. Enten fordi de ikke har blitt invitert, eller fordi invitasjonen har blitt borte.  

Sykdom 
Alle barn skal være friske nok til å delta i aktiviteter både inne og ute. Det er barnets 

allmenntilstand som er indikator. Personalet gir ikke medisiner til barn hvis det ikke er helt 

nødvendig. Det skrives eget skjema og må gis nødvendig opplæring fra 

foreldre/lege/helsesykepleier dersom medisiner må gis. Ved diarè og/eller oppkast, må det gå 

48 timer før barnet igjen kan være i barnehagen. Vi forholder oss til kommuneoverlege på 

Nesodden og Folkehelseinstituttets anbefalinger vedrørende sykdom og smitte.  
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Planlegging, dokumentasjon og vurdering  

Målet med barnehagen som pedagogisk virksomhet, er å gi barna et tilrettelagt tilbud i tråd 

med barnehageloven og rammeplanen (Rammeplanen, 2017) 

Barnehagens innhold planlegges ut fra barnegruppas og enkeltbarnets behov i tråd med 

gjeldende lover. Arbeidet skal forankres i teori. Personalet skal jevnlig reflektere over praksis 

og tilpasse endringer ut fra dette. 94% av de faste ansatte har utdanning som 

barnehagelærere eller barne-/ungdomsarbeidere. Alle barn skal respekteres for sitt 

personvern. Dette synliggjøres i vårt arbeid ved at barna blir spurt om de vil bli tatt bilde av 

og deres mening blir respektert. Dokumentasjon av barna skal alltid ha et etisk perspektiv og 

gjøres i tråd med Personopplysningsloven GDPR.  

I Fager Skog FUS arbeider vi med planlegging, dokumentasjon og vurdering ved: 

 Årsplan: det lages en årsplan som gjelder hele barnehageåret. Planen evalueres på 
nyåret, samtidig med at arbeidet med neste års plan starter.  

 5 planleggingsdager i året: personalet bruker 5 dager til å planlegge og evaluere 
det pedagogiske arbeidet i barnehagen. 

 Personalmøter: første onsdagen hver måned, 3 timer etter arbeidstid til 
gjennomgang av viktig tema, fagutvikling, førstehjelp, HMS, nye lover, felles 
aktiviteter, arbeidsmiljø. 

 Ledermøter: hver 14.dag. Pedagogisk arbeid som gjelder hele barnehagen. Faglig 
refleksjon.  

 Brukerundersøkelser og medarbeiderundersøkelser gjennomføres årlig. 

Resultatene gjennomarbeides og det lages planer med tiltak for å opprettholde, 

videreutvikle og forbedre oss. 

 Månedsplaner lages med utgangspunkt i Rammeplanen, årsplanen og gjeldende 

regelverk, barn og foreldres innspill. 

 Dokumentasjon. Barnehagens arbeid dokumenteres med bilder og tekst fra ulike 

aktiviteter som henges opp på basene. Skriftlige evalueringer lages hver måned. 

 

Samarbeid 

Fager Skog FUS barnehages samarbeidspartnere 

 Foreldre til barn i barnehagen/ Samarbeidsutvalg (SU)  

 Nesodden kommune. Barnehageadministrasjonen 

 Nesodden kommunes barnevernstjeneste 

 Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) 

 Nesodden kommunes fysioterapeut og ergoterapeut 

 Psykisk helsevern for barn og unge i Nesodden kommune (PHBU) 

 Flyktningetjenesten Nesodden kommune 
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 Helsestasjonen 

 Nettverk for private barnehager i Nesodden kommune 

 Myklerud skole 

 Barnehager på Fagerstrand om skoleforberedende aktiviteter 

 FUS  

 Trygge barnehager 

 FUS nettverk Østfold (11 FUS barnehager) 

 Utdanningsinstitusjoner (elever, studenter) 

 

 

 

 

Foreldresamarbeid  

Foresatte og barnehagen skal ha et godt samarbeid for å sikre det enkelte barns behov og 

utvikling, og skal alltid ha barnets beste som mål. Avklaring av forventninger med 

utgangspunkt i Serviceerklæringen skaper trygghet og grunnlag for rask dialog hvis 

forventninger oppleves som ikke å innfris. Rutinemøter mellom foresatte og barnehagen: 

 

 

Type møte:  Når:  Hvem:  

Oppstartsamtale  Inntil 1 måned etter oppstart Nye foresatte og pedagogisk 
leder 

Informasjonsmøte nye 
foresatte 

Våren før barnet skal starte 
for første gang i barnehagen 

Alle nye foresatte. Daglig 
leder og pedagogiske ledere 

Informasjonsmøte for 
foresatte med barn som skal 
flytte til storebarnsbasen 

Våren før barnet skal flytte til 
storebarnsbasen 

Alle nye foresatte til barn 
som skal flytte til 
storebarnsbasen 

Samarbeidssamtaler Høst, vår og ellers ved behov Foresatte og pedagogisk 
leder 

Foreldremøter Høst og vår. Alle foresatte, alle ansatte og 
daglig leder 

 

Foreldre skal i tillegg ha medvirkning og innflytelse gjennom: 

 Daglig kontakt 

 SU (samarbeidsutvalget) 

 Brukerundersøkelsen 
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Rutineskriv om informasjon 
MyKid brukes som informasjonskanal mellom barnehagen og hjemmene etter følgende måte:  

Type informasjon  Avsender  Mottaker Informasjonskanal 

Månedsplaner  

Evaluering av forrige 
måned 

Baseledere/ped.ledere Ansatte  

Daglig leder 

Foresatte 

Nyhetsbrev MyKid 

Informasjon om 
registrering av 
ferier/arrangementer 
(barn) 

Daglig leder Foresatte Liste på 
garderobedørene 

 

Mail i MyKid 

Felles informasjon Daglig leder Ansatte 

 

Foresatte 

Mail i MyKid 

Samarbeidssamtaler 
(mellom pedagog og 
foresatte) 

Baseledere Foresatte Nyhetsbrev MyKid  

 

Lister i garderobene 

Referater fra SU Daglig leder 

 

SU-leder 

Ansatte 

 

Foresatte 

Mail i MyKid 

Referater fra 
ledermøter 

Daglig leder 

 

Ansatte Mail 

Viktig beskjed, akutte 
situasjoner gjeldende 
alle barna 

Daglig leder Foresatte SMS i MyKid 

 

Telefon 

Informasjon om 
dagens aktiviteter, 
basevis 

Ansatte Ansatte  

Daglig leder 

“Dagen i dag” på 
MyKid 
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Foresatte Muntlig dialog 

Fellesbeskjeder til alle 
foresatte 

Daglig leder Foresatte Mail i MyKid 

Korte beskjeder vedr 
tom for bleier, trenger 
ekstra tøy osv 

Ansatte Foresatte “Bobla/plusstegnet” 
på barnet i MyKid 

Korte beskjeder om 
barnet er sykt, andre 
som henter i dag, 
kommer senere o.l 

Foresatte Ansatte “Bobla/plusstegnet” 
på barnet i MyKid 

Beskjed til en gruppe 
barn (f. eks 
førskolebarna) 

Baseleder/ped.leder Foresatte Mail i MyKid 

Skriftliggjøring av 
viktige beskjeder 

Ansatte  Ansatte  

 

Beskjedboka på hver 
base 

 

 

 
 

 

 

SU (samarbeidsutvalget) 
SU skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ og bli forelagt saker 

som er viktige for barnehagens innhold og virksomhet, og for forholdet til foreldrene 

(Rammeplanen 2017, del 5). SU består av like mange ansattrepresentanter som 

foreldrerepresentanter, i tillegg til daglig leder. Representanter velges på foreldremøtet hver 

høst. SU i Fager Skog har ansvar for å arrangere julegrantenning, sommerfest og andre 

sosiale sammenkomster.  

Antall møter pr år varierer med antall arrangementer. Vanligvis er det ca 4 møter pr år. 

Møteplan fastsettes på høstens første møte. Møtene foregår på kveldstid på hverdag. 
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Overordnet årshjul (oppgaver og møter) 
for SU Fager Skog 

 

Når:  Hva:   

September  Foreldrerådsmøte, foreldremøte 

September/oktober Første SU-møte (planlegge julegrantenning, 
lage møteplan) 

Mandagen etter 1.søndag i advent Julegrantenning 

Desember  SU-møte (foreldreundersøkelsen).  

April   SU-møte (Planlegge foreldremøte) 

April  Foreldrerådsmøte, foreldremøte 

Mai  SU-møte (Planlegge sommerfesten og 
fastsette Årsplan) 

Juni  Sommerfest 

 

Kompetanseutvikling for personalet  

Barnehageåret 2020- 2021:  

 Lærende personalmøter og planleggingsdager med faglig innhold 

 CLASS  

 Førstehjelpskurs hver 18 mnd 

 Årlig livredningskurs i vann for 2-4 ansatte 
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Viktige datoer 2020/2021  
 

Når: Hva:  For hvem:  

August 
1.august  Første dag i nytt barnehageår. Alle involverte i barnehagen 

13 - 14. august  Planleggingsdag. Barnehagen 

stengt 

Ansatte jobber med pedagogisk 

arbeid. Barna har fri  

   

September 
2.september  Personalmøte kl 17:15-20:15 Ansatte  

24. september Foreldremøte kl 19:00 Foresatte og ansatte 

   

  Oktober  
7.oktober  Personalmøte kl 17:15-20:15 Ansatte  

23.oktober FN-dagen Barn og ansatte 

   

November 
4. november Personalmøte 17:15-20:15 Ansatte 

13. november Divali. Hinduistisk lysfest Barn og ansatte 

30. november Julegrantenning og julegrøt kl 

17.00.  

Barn og foresatte.  

   

Desember 
2.desember  Personalmøte kl 17:15-20:15 Ansatte  

15.desember Markering av Hanukka (10.-

18.des). Jødisk lysfest. 

Barn og ansatte.  

11.desember  Luciamarkering  Barn og ansatte. Foresatte ser på 

Luciatog kl.16 utendørs 

18.desember  Nissefest  Barn og ansatte. 

24. 25. desember Julaften, 1. juledag. Barnehagen 

stengt 

Ansatte og barn har fri 

31. desember Nyttårsaften Ansatte og barn har fri 

   

Januar 
1.januar.  1. nyttårsdag. Barnehagen stengt. Barn og ansatte har fri 

4-5.januar  Planleggingsdag. Barnehagen 

stengt 

Ansatte jobber med pedagogisk 

arbeid. Barna har fri  

 

Februar 
3.februar Personalmøte kl 17:15-20:15 Ansatte  

5.februar Samenes nasjonaldag 

Vinteraktivitetsdag 

Barn og ansatte.  

12. februar Fastelavnsmarkering. Karneval Barn og ansatte 

   

Mars 
3.mars  Personalmøte kl 17:15-20:15 Ansatte  
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12.mars Planleggingsdag. Barnehagen 

stengt 

Ansatte på kurs. Barna har fri.  

29. og 30. mars Åpningstid 07:00-14:30 pga 

påske 

Alle involverte i barnehagen 

31. mars Åpningstid 07:00-12:00 pga 

onsdag før påske (helligdag 

starter) 

Alle involverte i barnehagen 

 

April 
 1, 2. og 5.april.  Påske. Barnehagen stengt Barn og ansatte har fri 

7. april  Personalmøte kl 17:15.20:15 Ansatte  

29. april  FUS venne-dagen Barn og ansatte 

 

Mai 
6. mai Foreldremøte kl 18:30. Foresatte og ansatte. 

 Vår- aktivitetsdag Barn og ansatte 

13. mai Kristi Himmelfartsdag. 

Barnehagen er stengt 

Barn og ansatte har fri 

14.mai  17.mai- markering Barn og ansatte 

18. mai Markering av Id al fitr (12-13 mai) 

Muslimsk avslutningsfest etter 

Ramadan 

 

24. mai 2.pinsedag. Barnehagen er stengt Barn og ansatte har fri 

26. mai Vesak buddhistisk høytid Barn og ansatte 

27. mai  Informasjonsmøte nye foresatte Foresatte til barn som skal flytte 

opp, nye foresatte nede fra høst, 

daglig leder og ped.ledere 

   

Juni 

2. juni  Personalmøte kl 17:15.20:15 Ansatte  

10.juni Sommerfest kl 17-ca 19 Barn, foresatte og ansatte  

11. juni Sommerfest Ansatte Ansatte 

Juli 

31.juli Siste dag i barnehageåret. 

Førskolebarna sin aller siste 

barnehagedag 

Alle involverte i barnehagen.  

Obs! Foresatte til førskolebarn 

Med forbehold om endringer. 
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Vedlegg :     Inkluderingsplan 
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Planens intensjon 

Arbeid med mobbeforebygging i barnehager er lovhjemlet i Rammeplanen for barnehagen: 

Barnehagen skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og forebygge 

krenkelser og mobbing (Udir, 2017:11) 

Fager Skog FUS barnehage sin inkluderingsplan skal brukes til etisk refleksjon i personalgruppa, for å 

forebygge og å iverksette tiltak dersom mobbeatferd oppstår.  

I HMS-portalen til FUS-barnehagene står det: 

Det er nulltoleranse for mobbing i barnehagen! Voksne har en etisk forpliktelse til å handle 

omsorgsfullt overfor alle barn i barnehagen. Barn fortjener en barndom preget av vennskap, 

fantasifull lek, gode opplevelser, og nære og tryggerelasjoner til både voksne og de andre barna. 

Begrepsavklaring 

Store Norske Leksikon definerer mobbing som: «aggressiv åtferd som vert gjentatt over tid og er 

karakterisert ved eit ujamt styrkeforhold» (https://snl.no/mobbing).  

Dette er en mye brukt definisjon blant annet i skolen, men ved å bruke denne står man i fare for å 

tolke barn som aggressive, og overlate ansvaret for handlingene til barnet selv. Dette barnesynet 

samsvarer ikke med nyere forskningsfunn av hvor viktig det er å se barn som subjekt (Sommer, Dion 

2003 i Bae, Berit 2003/2018). Det er alltid den voksne som har ansvaret i barnehagen, og dersom det 

oppstår et mønster der et barn opplever å bli utestengt fra fellesskapet, plikter de ansatte å gripe inn 

og iverksette tiltak. 

Barnehagens samfunnsmandat er å ivareta barnas behov for omsorg og lek og fremme læring og 

danning, i samarbeid og forståelse med hjemmet (Udir 2017: 7). Dette synliggjør et felles ansvar for 

inkludering, mellom de voksne i barnehagen og de voksne hjemme siden inkludering og forebygging 

av mobbing ikke kan ses på isolert kun i barnehagen. 

Idsøe og Roland bruker begrepet mobbeatferd. I Fager Skog FUS barnehage støtter vi oss til dette 

begrepet og har i tillegg valgt en motsatt og positivt ladet vinkling da vi erfarer at det man har fokus 

på og retter oppmerksomhet til, får man mer av. Så hvis vi ikke ønsker mobbeatferd, må vi rette 

fokuset mot det vi vil ha, nemlig inkludering. Vi har derfor valgt å kalle planen for Inkluderingsplan.  

 

Inkludering i Fager Skog FUS barnehage  

Planen forklarer nå hvordan Fager Skog FUS barnehage skal jobbe med inkludering på følgende 

nivåer: 

 Systemnivå: Strukturelle, overordnede rammer, pedagogisk grunnsyn og barnesyn, lovverk, 
ansatte.  

 Individ- og gruppenivå: Det enkelte barnet og barnet som del av en gruppe: organisering og 
arbeidsmåter i barnehagen. 

 Foresatte: foreldreansvar og samarbeidet med barnehagen 
 

https://snl.no/mobbing
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Systemnivå 

I et relasjonsmønster hvor barn ses på som objekt som skal formes og påvirkes slik som voksne 

definerer, legges grunnlaget for barns opplevelse av krenking. Videre kan det føre til hensynsløshet 

og mobbing (Bae, 2018 og Lund m.fl, 2015). Barn som subjekt derimot handler om å se på barnet 

som et selvstendig, tenkende og likeverdig individ hvor barnets tanker og meninger skal møtes med 

respekt. Dette er det grunnleggende verdisynet som skal prege Fager Skog FUS barnehages 

pedagogikk og væremåte. Dette barnesynet kommer også til uttrykk i Rammeplanen.  

 

 

Opplevelsen av å ha venner og bli inkludert i lek er viktigst for barns trivsel i barnehagen (Lund, I. m.fl 

2015). FUS er bevisst dette i sin visjon: Sammen gir vi barndommen verdi, lek og glede, hverdagsmagi 

og vennegaranti» 

Å legge til rette for lek gjennom tid, rom og ansattes holdninger er vesentlig for å etterleve visjonen 

og for å anerkjenne barndommens egenverdi (Udir, 2017:8)  

Gjennom leken generelt og rollelek spesielt opparbeider barna seg kunnskap og erfaringer om 

hvordan mennesker fungerer sammen sosialt.  

 

 

 Ansatte må utforske sine egne holdninger og reflektere over eget barnesyn.  

 Ansatte skal snakke om og til andre mennesker med respekt, og være bevisst sitt ansvar 

som rollemodeller for barna. 

 

 Ansatte skal være aktivt tilstede i barnas lek, observere og legge til rette for at alle barn 

får delta i leken og iverksette tiltak dersom barn blir utestengt fra leken. Bevisst eller 

ubevisst. 

 Ansatte skal ha god kompetanse om lekens betydning og opplæring i Egenledelse i lek 

og læring (Sørensen m. fl 2011) 
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Det er vanlig at barn i perioder gjennom barnehagetiden bl.a. slår, dytter og biter andre barn. Dette 

er oftest spontane uttrykk for frustrasjon, vanligvis omtalt som konflikt. Dette er en del av barnas 

utvikling og opparbeidelse av forståelse av hvordan mennesker samhandler. Hvis atferden danner et 

mønster, må tiltak settes inn tidlig (Idsøe og Roland, 2017). Ellers kan konflikten få mer alvorlig 

karakter og omtales som mobbeatferd. 

 

Individ- og gruppenivå:   

 

 

 

 

Pedagogiske aktiviteter skal bidra til å styrke fellesskapsfølelsen i barnegruppa. Hver ansatt har 

ansvar for at alle barn opplever at de blir sett hver dag.  Ansatte må snakke med barna om hvem som 

er i barnehagen i dag og hvem som ikke er det.  Undrende samtaler om hvorfor noen ikke er 

kommet, kan skape empati og savn slik at den som har vært borte blir møtt på en inkluderende måte 

neste gang han/hun kommer til barnehagen. Gjennom rollespill kan det eksemplifiseres mobbeatferd 

under utvikling i barnegruppa for å snu dette mønsteret.  

Det finnes en rekke bøker som omhandler vennskap og mobbeatferd som ansatte kan bruke med 

barna. Det må være en åpen og reflekterende samtale med barna i takt med deres alder og 

utviklingsnivå, og som ikke er dømmende.  

I barnesamtalene med førskolebarna hver høst er vennskap og lek et viktig tema. Barnas 

tilbakemeldinger i disse samtalene skal ilegges stor vekt for videre arbeid i barnehagen.  

Det er mange situasjoner hvor inkludering eller ekskludering kan oppstå. Ansatte har i planarbeidet 

med dette dokumentet tatt for seg fire konkrete områder hvor inkludering kan fremmes eller 

hemmes. Disse områdene er også gjenkjennelig for andre aktiviteter og har overføringsverdi. De 

valgte områdene er; måltid, lek, garderobesituasjon og ved gruppeinndeling. 

 

 

 Ansatte må vite forskjell på konflikt og mobbeatferd, og kunne gjenkjenne dette 

gjennom observasjoner.  

 Hver enkelt ansatt har ansvar for å drøfte observasjoner med sin nærmeste leder. 

 Pedagogiske ledere har hovedansvar for utarbeiding av tiltaksplaner i samråd med 

daglig leder.  

 Hver enkelt ansatt har ansvar for å iverksette og følge opp aktuelle tiltak.  

 

 Barn som utsettes for negativ atferd fra andre barn skal få støtte og hjelp av voksne i 

barnehagen.  

 Barn som utsetter andre barn for negativ atferd skal få hjelp av voksne til å endre dette 

mønsteret.  
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 Slik kan inkludering fremmes i måltidssituasjoner:  

 Bevisst bordplassering og små grupper. Sørge for at det er rett antall stoler til antall barn. 

Samle barna om ett felles bord dersom det er få barn.  

 Voksne deltar sammen med barna under hele måltidet og sørger for gode samtaler der 

alle inkluderes og opplever sosialt fellesskap. Bordskikk, glede over maten og respekt for 

hverandre framheves.  

 Ulikheter i matvaner (matpakker/allergier/religioner) snakkes om med undring og 

toleranse. Barna oppfordres til å smake på maten og spise det samme som de andre ved 

bordet, unntatt ved matallergier (legeerklæring).  

 Barna deltar i matlaging og på-/avdekking av bordet. Voksne legger til rette for gode 

samtaler om de andre barna som sitter ved samme bord. Når barn samarbeider med å 

sende til hverandre, spørre om å få pålegg mm og hjelper hverandre med dekking/rydding, 

skal dette forsterkes positivt.  

 De yngste barnas bidrag til å dekke på/av, servere, hjelpe hverandre og dele må verdsettes 

og forsterkes. 

 Dersom foresatte gjentatte ganger glemmer matpakke/drikke, skal ikke dette 

kommuniseres overfor barna. Det er de voksne sitt ansvar å sørge for at alle barn opplever 

måltidene som positive.  

 

 

 

Slik kan inkludering fremmes i leken:  

 Barnehagen skal ha nok lekeutstyr til at alle kan delta i samme lek, samt variasjon og 

mangfold i lekeutstyret slik at alle barn kan oppleve identitetsfølelse. Et slikt mangfold 

åpner for toleranse, nysgjerrighet og respekt.  

 Voksne er aktive med i leken eller så tett på de lekende barna at de kan oppdage og gripe 

inn hvis det oppstår negative mønstre.  

 Bevisst inndeling i mindre barnegrupper gjør det lettere å observere alle barna i leken, slik 

at alle barn opplever å bli sett.  

 Dersom et barn faller utenfor eller ekskluderes, kan dette barnets konkrete 

interesse/ferdighet være innfallsmåte for felles aktiviteter dersom den voksne er bevisst 

dette.  

 Det legges til rette for mye rollelek da dette er den beste arenaen for å trene egenledelse 

og sosial kompetanse. 

 Det skal tas hensyn til vennskap på tvers av alder og kjønn.  

 

 

Slik kan inkludering fremmes i garderobesituasjonen 

 På- og avkledning er en viktig aktivitet i barnas hverdag, denne skal verdsettes og nok tid 

skal avsettes til denne aktiviteten.  
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 Det skal være nok voksne til stede og mindre grupper av barn ved på- og avkledning i 

garderoben.  

 På- og avkledning kan gjøres til arena for morsom lek, humor og positiv språkstimulering. 

Oppmuntring til å klare selv og at barna hjelper hverandre skal forsterkes.  

 Dersom foresatte gjentatte ganger glemmer klær/utstyr, skal ikke dette kommuniseres 

overfor barna. Det er de voksnes ansvar at barnet ikke opplever seg annerledes og utenfor 

når det ikke har det samme klær/utstyr som øvrige barn som det sammenligner seg med. 

Negative kommentarer blant barn og voksne vedrørende klær/utstyr skal tas tak i dersom 

det skjer, slik at dette avsluttes raskest mulig. Det er viktig å ikke være dømmende slik at 

barnet ikke opplever skam.  

 

 

 

Slik kan inkludering fremmes i gruppeinndeling: 

 Voksne skal ha et bevisst forhold til gruppeinndeling basert på utvikling, vennskap, behov 

og interesser. 

 Voksne skal variere gruppesammensetning basert på kjønn, kultur, språk, aktivitetsnivå, 

interesser for å øke barnas respekt og toleranse og for å utvide vennskapskretsen.  

 Voksne skal være forberedte hver dag slik at aktivitetene ikke bærer preg av tilfeldigheter, 

men av bevisste utvalgte pedagogiske grunner.  

 Voksne må observere enkeltbarna og gruppen for å se maktstrukturer og rollefordeling.   

 

 

Samarbeid med foresatte:  

I arbeidet mot mobbing er det avgjørende at de ulike partene trekker i samme retning (Idsøe og 

Roland, 2017). Foreldres bekymring skal bli tatt på alvor av barnehagen. Dialogmøter mellom 

foresatte og barnehagens ansatte kan åpne opp for refleksjoner og holdninger til mobbeatferd og 

avklare felles forventninger til samarbeid (Lund m.fl, 2015). Inkludering og forebygging av 

mobbeatferd er tema på foreldremøter/temakvelder i Fager Skog FUS barnehage.  

 

 

 

 

 

 

Foresatte har i prosessen med utarbeiding av denne planen foreslått følgende punkter for å fremme 

inkludering i barnehagen.  

 Barnets lekekompetanse, trivsel og opplevelse av vennskap skal være tema i 

rutinemessige samarbeidssamtaler med foresatte.  

 Det skal legges til rette for ekstra møter mellom barnehagen og barnas hjem når en av 

partene oppdager mønster av mobbeatferd. Plan for tiltak og videre samarbeid skal 

utarbeides skriftlig i dette møtet og oppfølgingsmøte skal avtales.  
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«Hva kan jeg (forelder) gjøre for at mitt barn inkluderer 

andre?» 

«Hva kan jeg som forelder gjøre for å inkludere andre 
foreldre?» 

 Være bevisst på å invitere alle når det 
gjelder bursdager og liknende. 

 

 Legge føringer for hvem som blir med 
hverandre hjem, tenke på alle 

 Lage vennegrupper 

 Være bevisst seg selv, være gode forbilder 
og ha gode holdninger. 

 Snakke positivt om de andre barna i 
barnehagen hjemme. 

 Snakke om at flere kan få leke sammen. 

 Spørre barna om det er noen som er mye 
alene i barnehagen og ikke har noen å leke 
med. 

 Oppfordre barna til å invitere andre inn i 
leken. Positive tilbakemeldinger når barna 
inkluderer. 

 Være bevisst på å si hei til andre på vei inn i 
barnehagen. 

 Åpenhet blant foresatte om barn som er 
mye alene, for å oppnå inkludering. 

 Hjelpe barna med å øve seg på å dele og 
samarbeide med andre. 

 Være vennlige, smile, hilse og si «Hei». 

 Være på tilbud siden og spørre om man kan 
hjelp til med noe. 

 Presentere seg for nye foreldre. 

 Sitte sammen på sommerfest, også med de 
du ikke kjenner så godt. 

 Lære hverandres navn. 

 Invitere hverandre. 

 Være åpne med hverandre. 

 Snakke sammen ved barns bursdager, 
kanskje ha foreldre kaffe på slutten av 
bursdagsfeiringen. 

 Invitere til lek, fotball eller turer utenfor 
barnehagen. 

 Ha god tid ved henting/levering – sosial 
prat. 

 Hilse på hverandre også utenfor 
barnehagen. 

 

Foresatte og ansatte er viktige rollemodeller for barna og det kan derfor være nyttig å bruke disse 

punktene i foreldresamtaler for felles refleksjon. 


