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HELLEDAMMEN FUS BARNEHAGE
Helledammen FUS barnehage er en 2-avdelingsbarnehage 
som ligger omkranset av gangveier i et etablert 
boligområde i Spikkestad sentrum. 

Pr. i dag kan vi ta i mot inntil 54 barn. Disse er fordelt 
på en storbarnsavdeling og en småbarnsavdeling. 
Avdelingene samarbeider tett og deler på uteområdene. 

Barnehagens samfunnsmandat er å ivareta barnets behov 
for omsorg og lek, og å fremme læring og danning som 
grunnlag for allsidig utvikling. Dette skal skje i samarbeid 
og forståelse med hjemmet.

STYRINGSDOKUMENTER
• Lov om Barnehager; www.lovdata.no
• Rammeplan for Barnehager; www.barnehage.dep.no.  

Ny fra 1. august, 2017.
• FNs barnekonvensjon; www.regjeringen.no
• Forskrift for miljørettet helsevern; www.lovdata.no 
• Vedtekter for Helledammen FUS barnehage;  

www.helledammen.bhg.no 
• FUS – barnehagenes egen fagplan
• Serviceerklæring for FUS-kjeden;  

www.helledammen.bhg.no 
• Etiske retningslinjer; www.helledammen.bhg.no 
• Satsingsområdet «Lek og egenledelse» i FUS 

barnehagene
• FUS-barnehagenes visjon og verdier
• Kvalitetsplattform for Røyken kommune;  

www.royken.kommune.no
• Lov om barnehager; § 1. Formål og §2. Barnehagens 

innhold; www.regjeringen.no 

http://www.lovdata.no
http://www.barnehage.dep.no
http://www.regjeringen.no
http://www.lovdata.no
http://www.helledammen.bhg.no
http://www.helledammen.bhg.no
http://www.helledammen.bhg.no
http://www.royken.kommune.no
http://www.regjeringen.no
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RAMMEPLAN 
Ny forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver ble fastsatt av Kunnskapsdepartementet, 24. april, 2017 
med hjemmel i Barnehageloven § 2, 7. ledd. Rammeplanen fastsetter utfyllende bestemmelser om barnehagens innhold og 
oppgaver. Den nye rammeplanen trådde i kraft 1. august 2017.
 

BARNEHAGENS ÅRSPLAN
Innholdet i denne årsplanen er utarbeidet med 
utgangspunkt i § 1 og § 2 i Barnehageloven og ny 
rammeplan. Årsplanen synliggjør Helledammen FUS 
barnehage sin særegenhet som pedagogisk virksomhet.

Videre skal årsplanen:
være et arbeidsredskap for personalet for å styre 
barnehagen i en ønsket retning
gi foreldre innsikt og mulighet til medvirkning og 
medbestemmelse 
gi informasjon om barnehagens pedagogiske 
arbeid til eier, politikere, kommunen, barnehagens 
samarbeidspartnere og andre interesserte
gi kommunen grunnlag for å føre tilsyn med at 
barnehagen driver en tilfredsstillende pedagogisk 
virksomhet i samsvar med lov og forskrifter
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VERDIGRUNNLAG OG MÅL I FUS BARNEHAGENE
Å møte det enkelte barnets behov for omsorg, trygghet, 
tilhørighet, og anerkjennelse, samt sikre at alle barn får 
ta del i og medvirke i felleskap, er viktige verdier som 
gjenspeiles i barnehagen.  
Slik følger vi det opp i FUS barnehagene;

FUS BARNEHAGENES 4 OVERORDNEDE MÅL
• FUS har 4 hovedmål for alle barn som går i en FUS-

barnehage;
• FUS-barn har et positivt selvbilde
• FUS-barn er trygge og forskende og trives i lek og har 

vennekompetanse
• FUS-barn gleder seg til resten av livet. De vet de har 

påvirkningsmulighet og at innspillene deres teller
• FUS-barn har det gøy i barnehagen

FUS barnehagene sine felles visjoner:

”SAMMEN GIR VI BARNDOMMEN VERDI: LEK OG 
GLEDE, HVERDAGSMAGI OG VENNEGARANTI” 

Med hverdagsmagi menes det å prøve ut nye ting, gi 
barna nye opplevelser med innlevelse og undring, å gjøre 
noe uventet, å fryde seg over egen og andres mestring, 
å forstå sammenheng, å pirre nysgjerrighet og å finne de 
små øyeblikkene som er så betydningsfulle at de huskes 
lenge etterpå. 

Vennegarantien skal sikre at alle barn blir bekreftet og 
anerkjent, og sikre at alle barn blir sett. Hver dag. Av alle. 
Vennegarantien skal også sikre at barnet får utviklet sin 
vennekompetanse og lærer betydningen av både å være 
en venn og å ha en venn. 
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FUS barnehagenes sine 3 verdier:

”GLØDENDE, SKAPENDE OG TILSTEDEVÆRENDE”

I Helledammen var vi tolket det slik:
• Vi er glødende når vi møter barnets følelser med et ekte engasjement!
• Vi er skapende når vi anerkjenner barnets ideer og bruker dem videre!
• Vi er tilstedeværende når vi er sammen med barnet i nuet!

Alt arbeid i barnehagen er forankret i disse 3 verdiene. 
Gjennom lek, omsorg og læring i et trygt miljø får barna 
utvikle seg, oppleve mestring og får nye utfordringer. 
Helledammen FUS barnehage er en arena hvor både barn 
og foreldre skal kjenne at begeistringen er den daglige 
drivkraften i alle gjøremål. 

I alle avgjørelser som tas settes BARNET FØRST!

FUS-BARNEHAGENES OVERORDNEDE FAGPLAN
Denne planen forplikter alle ansatte på en kreativ måte. 
Den skaper inspirasjon og arbeidslyst, sikrer mangfold og 
samler intensjoner.
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BARNEHAGENS SATSNINGSOMRÅDER
Voksenrollen, rollelek og bruk av nærmiljøet.
Satsingsområdene er valgt med utgangspunkt i FUS 
barnehagenes overordnede mål, barnehagens særegne 
beliggenhet samt personalets ekstra ressurser og 
kompetanse. Dette innebærer at barnehagen bruker 
barnehagens uteområde, naturen og nærmiljøet som 
læringsarena. Barn lærer gjennom alt de opplever, gjør 
og erfarer. Barnehagens læringsmiljø er basert på barnas 
egne interesser og ståsted. 

Barnehagens fysiske innemiljø fremmer både fysisk, 
motorisk, emosjonell, kognitiv og sosial utvikling. Inne 
i begge bygg er det tilrettelagt for oppheng av diverse 
treningsutstyr, madrasser og store puter. Barna stimuleres 
til å bli nysgjerrige, føle mestring, utvikle ønske om å 
utfordre egne grenser, samt kjenne på spenning. 

Personalet i Helledammen legger til rette for gode 
opplevelser både utenfor og innenfor barnehagens eget 
område, samt ute i naturen. Vi er ute i all slags vær slik 

at barna blir kjent med årstidene og kan oppleve naturen 
gjennom egen erfaring. Barnehagens egen grillhytte 
brukes daglig gjennom hele høst- og vinterperioden. I 
skogen får barna vært fysisk aktive i leken på en naturlig 
måte, hvilket er med på å styrke barnets motoriske 
utvikling. 

Barnehagen samarbeider med ROS Arena og bruker 
idrettshallen ukentlig.

Barnehagen har mottatt midler fra Fylkesmannen i 
Buskerud og vil gjennom hele året tilby 5- og 4- åringene 
vannaktiviteter på Røykenbadet. Målet er å tilrettelegge 
for at barna skal bli trygge i vann.
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Rolleleken har et høyt fokus i hverdagen. Rollelek er den 
mest krevende leken for barn hvor alle deres ferdigheter 
blir utfordret. I rolleleken må barnet kunne imitere språk, 
handlinger og ulike karakterer. I tillegg må de evne å «late 
som». Av personalet kreves det aktiv tilstedeværelse og 
god relasjonskompetanse for å kunne lytte, tilrettelegge 
og støtte opp om denne formen for lek. 

Profesjonelle lekere
Dette barnehageåret deltar de ansatte i Helledammen 
FUS barnehage i Røyken kommunens prosjekt som kalles 
«Profesjonelle lekere». Fokuset er lagt på den voksnes 
rolle og ansvar for å hjelpe barnet til å utvikle seg 
gjennom god lek, spesielt da på lekemiljøer som fremmer 
livsmestring og psykisk helse.
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BARNS MEDVIRKNING
FUS-barn gleder seg til resten av livet. De vet at de har påvirkningsmulighet og at innspillene deres teller.

For oss handler medvirkning om voksne som lytter til 
barnets ulike uttrykksformer, voksne som hjelper barnet 
med å sette ord på følelser og opplevelser, voksne som tar 
barnet på alvor med sine meninger og ønsker samt voksne 
som oppmuntrer barnet til å se nye forslag og ideer.

VÅRT MÅL ER AT SKAL BARNA OPPLEVE I Å BLI 
HØRT, OG AT DERES MENING TELLER GJENNOM 
ENDRINGER I PRAKSIS. 
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ALLSIDIG UTVIKLING 
OMSORG
Omsorg er en viktig del av samspillet og skal prege 
alle situasjoner i barnehagen. Personalet i barnehagen 
skal være lydhøre, nære og gode voksenmodeller 
som også anerkjenner og verdsetter barnets egne 
omsorgshandlinger.

LEK
Lek er den viktigste læringsarenaen for barn, og leken er 
den dominerende aktiviteten gjennom barnehagedagen. 
Lek engasjerer og gir allsidig aktivitet. Rolleleken spesielt, 
fremmer barns læring og utvikling. Gjennom lek knytter barn 
vennskapsbånd og gjør dem til sosialt kompetente individer. 

Den voksnes holdninger og evne til deltagelse er helt 
grunnleggende for leken. Vårt mål er å gi leken gode vilkår 
og status. Det fysiske miljøet er lagt til rette for ulike 
former for lek. De voksne stimulerer til rollelek ved å 
være aktivt til stede, observere hva barna er opptatt av og 
legge til rette for nye impulser til rolleleken. 

LÆRING
Læring skjer formelt og uformelt hele tiden. Uformell læring 
skjer i hverdagsaktiviteter og lek. Gjennom planlagte og 
organiserte aktiviteter legges det til rette for formell læring. 
Sosial og språklig kompetanse er, sammen med de sju 
fagområdene, viktige deler av barnehagens læringsmiljø. 
Ut fra rammeplanens beskrivelser har personalet ansvar 
for å utvikle et miljø rundt barnet som er trygt, og som gir 
utfordringer ut fra det barnet selv mestrer.

DANNING
Danning er en kontinuerlig prosess som blant annet 
handler om å utvikle evnen til å reflektere over egne 
handlinger og væremåter. Danning skjer i samspill 
med omgivelsene. I barnehagen er personalet aktive 
deltagere i barns danningsprosess. Vårt mål er at barna i 
Helledammen FUS barnehage blir møtt av voksne som er 
gode rollemodeller. Barna får muligheter til økt kunnskap 
og å utvikle ferdigheter som gjør at de selv kan handle 
omsorgsfullt og gjøre etisk begrunnede valg. De voksne 
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skal bidra til at barnet utvikler handlingskompetanse og 
evne til kritisk tenkning, og også til å kunne yte motstand. 
Dette skjer ved at barnet lærer å sette ord på hva som 
skjer rundt seg og å sette ord på egne følelser.

VENNSKAP OG FELLESSKAP
Barnehagen skal være et trygt, men også utfordrende, 
sted hvor barn får prøvd ut ulike sider ved sosialt samspill. 
De skal få delta i et felleskap og få mulighet til å utvikle 
vennskapskompetanse. Gjennom nærværende voksne skal 
barn få støtte i å mestre motgang, håndtere utfordringer 
og bli kjent med egne og andres følelser. 

Barnehagen vektlegger at alle barn skal bli møtt med en 
anerkjennende holdning og væremåte, og de skal bli sett 
for den de er. De voksne er ansvarlige for å synliggjøre 
det enkelte barns plass og verdi i fellesskapet.
Personalet arbeider bevisst med barnas 
vennskapskompetanse og søker å styrke det enkelte barns 
evne til å inngå i gode relasjoner til andre. Det er ikke 
nok å ha èn lekevenn. Vårt mål er at barna skal mestre å 
omgås, og ha gode relasjoner til, alle rundt seg. 
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MANGFOLD OG GJENSIDIG RESPEKT 
Barnehagen skal fremme respekt for menneskeverdet. 
I Helledammen FUS barnehage opplever barna at det 
finnes mange måter å tenke, handle og leve på. Dette 
barnehageåret er 11 ulike nasjonaliteter representert 
i barnegruppen og 4 ulike nasjonaliteter representert 
i personalgruppen. Dette mangfoldet synliggjøres 
blant annet gjennom ulike bilder og trykk på veggene, 
aktiviteter, lek med opprinnelse fra ulike land, sanger på 
mange språk samt mat fra mange land. Barna lærer av 
hverandre og vårt mål er at barna får undret seg over 
likheter og ulikheter gjennom samtaler med voksne, i 
leken, i grupper og gjennom arbeid med relasjoner og 
sosial kompetanse.
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LIKESTILLING OG LIKEVERD
Gjennom barnehagens daglige arbeid forebygges og 
tilrettelegges det slik at barnet føler seg betydningsfull og 
inkludert i barnegruppa. I Helledammen FUS barnehage er 
det et miljø hvor alle ulike ytringer møtes med respekt for 
det som er forskjellig. Personalet skal motvirke alle former 
for diskriminering.

De ansatte i barnehagen skal lære barna å møte, og skape, 
et likestilt samfunn. Dette skjer gjennom at personalet har 
en bevisst holdning til hvordan de møter barnets uttrykk 

gjennom kropp, språk, følelser og sosiale relasjoner. 
Gjennom felles refleksjon i personalgruppen blir vi 
bevisste på hvordan vi gir vår oppmerksomhet til barnas 
ulike uttrykk. Vår målsetning er at i barnehagen leker 
barna med den leken de vil og velger selv den rollen de 
ønsker å ha, uavhengig av hva andre måtte mene. Dette 
får de støtte til fra andre barn og voksne.
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LIVSMESTRING OG HELSE
Barns fysiske og psykiske helse skal fremmes i 
barnehagen. Barnehagen skal bidra til trivsel, livsglede og 
mestring. I Helledammen FUS barnehage skal barn møte 
voksne og barn som er opptatt av å ta vare på hverandre 
og som snakker om følelser! Til dette arbeidet bruker de 
ansatte «Mitt valg».
 
«Mitt valg» er et program for utvikling av et godt 
læringsmiljø og læring av sosial og emosjonell 
kompetanse. Programmet eies av stiftelsen «Det er mitt 
valg», som er en del av Lions Norge. «Mitt valg» skal gi 
barn og unge et grunnlag for å ta gode valg gjennom å gi 
barn en god selvfølelse og gode holdninger. 

Barneskolene i Røyken bruker aktivt «Mitt valg» (vi 
bruker en barnehagetilpasset versjon). Ved å ha innført 
programmet i barnehagen, spesielt for førskolegruppen, 
vil barna i Helledammen FUS barnehage ha kjennskap til 
opplegget ved skolestart. 

Deler av personalet har gjennom de 3 siste årene deltatt 
på inspirasjonsseminaret til den årlige Verdensdagen for 
Psykisk helse. For 2018 er temaet: «Vær raus!». Med årets 
tema, «vær raus», oppfordres alle til å til å vise raushet i 
hverdagen. Å være raus med seg selv og andre, kan bidra 
til god psykisk helse. Vi vil markere dette ved å invitere 
foreldre til foredrag på kveldstid i oktober, samt egen 
markering i barnehagen den 10. oktober.
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BÆREKRAFTIG UTVIKLING
Bærekraftig utvikling handler om at mennesker som lever i 
dag, får dekket sine grunnleggende behov uten å ødelegge 
fremtidige generasjoners mulighet til å dekke sine.

Barnehagen skal legge grunnlaget for å kunne tenke 
kritisk, handle etisk og vise solidaritet. Barna i 
Helledammen skal lære å ta vare på seg selv, hverandre 
og naturen. Dette skjer gjennom faste turmål i skogen 
hvor barna blir bevisstgjort og får kjennskap til årstidenes 
forandringer i løpet av året. Her lærer barna å rydde opp 
alt etter seg for ikke å skade naturen.

Barna får naturopplevelser og blir kjent med naturens 
mangfold gjennom barnehagens egen kjøkkenhage. Barna 
er med på hele prosessen gjennom planting av frø, og 
innhøsting av bær og grønnsaker.

Barna er med på å kildesortere ved å rydde opp maten 
etter seg og ved å rydde opp og sortere avfall ut i fra ulike 
typer materialer. Storbarnsavdelingen plukker opp søppel 
utenfor barnehagens gjerde og på turer når dette er en del 
av temaet.
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BARNEHAGEN SOM KULTURARENA
Vi illustrerer vårt arbeid som en kulturarena på 
følgende måte:
Gjennom mangfold; Vi har mange kulturer og nasjonaliteter 
representert i barnehagen. Dette er en naturlig del av 
barnehagen og brukes som en daglig ressurs.

Gjennom barnehagens daglige arbeid; vi legger til rette 
for de ulike kulturene vi har i barnehagen. Vi markerer 
Samefolkets dag i februar, FN-dagen i oktober og 
ellers ulike kulturelle og religiøse høytider. Vi har faste 

tradisjoner som Lucia, Krybbevandring i desember, har en 
«omvendt julekalender», m.m.

Personalet; jobber aktivt for å legge et godt grunnlag 
for gode holdninger blant barna. Dette skjer gjennom 
bevisstgjørende samtaler og deling av kunnskap om 
ulikhetene i samfunnet.
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FAGOMRÅDENE MED 
PROGRESJONSPLANER
Barnehagen skal gi barn grunnleggende kunnskap på 
sentrale og aktuelle områder.  Barna møter fagområdene i 
situasjoner der det er naturlig. I uformelle situasjoner som 
lek og hverdagsaktiviteter, og i voksenstyrte aktiviteter 
som temaarbeid og lignende. Arbeidet er preget av 
helhetstenkning, der de ulike fagområdene gjensidig 
påvirker hverandre. Arbeidsmåtene er forskjellige, alt etter 
barnas alder, interesse, barnegruppens sammensetning og 
forutsetninger.
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KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST
Småbarnsalderen er den grunnleggende perioden for utviklingen av språket. Tidlig og god språkstimulering i barnehagen er 
derfor en viktig del av barnehagens innhold. Språket er personlig, identitetsdannende og nært knyttet til følelser. Å stimulere 
barnas bruk av talespråket er derfor en av de viktigste oppgavene vi står over.

Kropp, bevegelse,  
mat og helse

Vi vil arbeide for å nå målet gjennom å 
fokusere på følgende Aktiviteter Egne 

notater

1-2 åringene
Prosessmål:
Barna skal oppleve et rikt språk- 
miljø, både verbalt og kroppslig.

Barnet skal utvikle sin 
språkforståelse.

Barnet skal få gi uttrykk for sine 
opplevelser gjennom kroppsspråk, 
følelser og enkle ord.

• et ordrikt miljø
• språket står sentralt i alle 

hverdagsaktiviteter
• gjentagelse av ord  
• et bevisst bruk av kroppsspråk
• voksendeltagelse der barnet er; på 

gulvet, i lek og ved bordet

• begrepstrening
• lek
• dramatisering
• rytmeinstrumenter 
• sang, musikk og dans
• egen språkperm
• billedbøker tilrettelagt alder

2-3 åringene: Prosessmål: 
Barnet skal få bruke språket 
aktivt i lek og samhandling med 
andre barn og voksne.

• aktiv lytting 
• gjensidig samhandling 
• støttende kommunikasjon
• god tid
• deltagende og støttende i samspill med 

barnet og med grupper av barn

• billedbøker og bøker tilrettelagt alder
• fortellinger, dramatisering og eventyr 

med rekvisitter
• samtaler
• enkel rollelek
• sanger, musikk og dans
• rim og regler
• Bruk av egen språkperm



3-4 åringene: Prosessmål: 
Barna skal støttes i sin videre 
utvikling av begrepsforståelse. 
Ved at voksne bruker et variert 
ordforråd skal barna få et 
rikere språk.

Barna skal gjøres kjent med 
bøker, sanger bilder, medier 
med mer.

Barnet skal sette ord på 
og uttrykke følelser og 
handlinger, både i lek og 
konflikthåndtering.

• besvare barns spørsmål med undring 
• skape fellesskap og entusiasme 

gjennom felles innhold
• inspirere barn til rollelek der vi undrer 

oss sammen

• bøker med kort tekst og mange bilder
• tulle-rim og tullevers
• fortellinger og eventyr
• rollelek med tilpasset utstyr
• varierte sanger, musikk og dans
• spill og lotto

4-5 åringene: Prosessmål: 
Barna skal få hjelp til å bruke 
språket til å uttrykke følelser, 
ønsker og erfaringer, til å løse 
konflikter og til å skape positive 
relasjoner i lek og annet samvær.

Barnet skal kunne  
følge med i bøker.

• fokusere på barnas egen tekstskaping
• opptre støttende slik at barna til å 

utvikle seg selv gjennom god rollelek

• bøker med tekst
• fortellinger og eventyr
• rim og regler
• musikk og rytme
• sang
• lotto og spill med ord

5-6 åringene: Prosessmål: 
Barna skal få et positivt forhold 
til tekst og bilde som kilde 
til estetiske opplevelser og 
kunnskap, samtaler og som 
inspirasjon til fabulering og 
nyskaping. 

Barna skal lære å lytte til 
lyder og rytme i språk og bli 
fortrolige med symboler som 
tallsiffer og bokstaver.

Barnet skal kunne gjenfortelle 
fra bøker og opplevelser.

• førskolegruppe
• filosofiske samtaler med barn om 

temaer som de selv viser interesse for 

• tilpassede bøker med enkel tekst
• lek med ord
• lytte og gjenfortelle
• samtale
• vitser og gåter
• bruk av innhold i Språkpermen
• smågrupper



KROPP, BEVEGELSE, MAT OG HELSE
I løpet av småbarnsalderen tilegner barna seg grunnleggende motoriske ferdigheter og øker sin kroppsbeherskelse. De utvikler 
sine fysiske egenskaper, fysiske vaner og får gradvis økt innsikt i hvordan de kan ivareta sin egen helse og livskvalitet.  
Barns kontakt med andre barn starter ofte med kroppslige signaler og aktiviteter.  Dette har betydning for utvikling av den 
sosiale kompetansen. Godt kosthold og god veksling mellom aktivitet og hvile er av stor betydning for å utvikle en sunn kropp. 

Kropp, bevegelse,  
mat og helse

Vi vil arbeide for å nå målet gjennom å 
fokusere på følgende Aktiviteter Egne 

notater

1-2 åringene
Prosessmål:
Vi skal gi barna opplevelser 
som bidrar til at de får en 
positiv selvoppfatning gjennom 
kroppslig mestring.

Introduksjon av allsidig og 
variert sunn kost.

• Sanseopplevelser gjennom lek
• Veksling mellom hvile og kroppslig lek 

og måltid
• Oppmuntre og bekrefte barnas lek
• Benytte barnehagens uteområde daglig
• La barna få se, ta på, lukte og smake på 

variert kost

• pute-rom med store puter
• sangleker
• dans
• puslespill
• puttekasser
• formingsaktiviteter
• håndvask
• bord-rutiner
• smake på variert kost
• turer innad i barnehagen

2-3 åringene: Prosessmål: 
Vi skal gi barn gode erfaringer 
med varierte og allsidige 
bevegelser og utfordringer.

Introduksjon av nye matsorter.

Barna er med på enkel mat-
tilberedning.

Barna bærer sin egen sekk på 
tur.

• Bruk av barnehagens uteområde hver 
dag

• Inspirere barna til å søke fysiske 
utfordringer og til å prøve ut sine 
kroppslige muligheter

• Bidra til at barna tilegner seg gode 
vaner, holdninger og kunnskap om 
kost, hygiene, aktivitet og hvile

• Barna har med egen mat på tur
• Lage mat sammen

• hinderløype 
• klatring 
• dans, sangleker og bevegelsesleker
• turer ut av barnehagen
• tilrettelagte formingsaktiviteter
• tilpasset lekmateriell
• håndvask
• bord-rutiner
• variert kost; surt, søtt, m.m.
• bake og lage mat sammen
• do-trening



3-4 åringene: Prosessmål: 
Barna skal få mulighet 
til å videreutvikle sin 
kroppsbeherskelse, 
grovmotorikk og finmotorikk, 
rytme og motoriske følsomhet. 

Barna skal få gode erfaringer 
med friluftsliv til ulike årstider.

• Barnehagen er innredet slik at barna 
har anledning til variert lek ute og inne

• Barna skal oppleve mestring gjennom 
sykling, skitrening, klatring, aking, 
påkledning, smøring av egen mat

• Turer ut av barnehagen og til ROS 
Arena

• turer ut av barnehagen
• turdag til ROS Arena
• sangleker, bevegelsesleker, regelleker
• sykle, gå på ski
• klatre ute i bukser 
• tilpasset lekmateriell
• tilpasset formingsmateriell; klippe med 

saks
• håndvask
• bord-rutiner; sende, dele, dekke på
• do-trening

4-5 åringene: Prosessmål: 
Utvikling av større kunnskap 
om egen kropp.

Deltagelse på lengre turer og 
bære egen sekk.

• Opplevelse av mestring gjennom 
påkledning og hjelp til andre

• Opplevelse av mestring gjennom 
sykling, med og uten støttehjul, ski, 
sykling og klatring

• Deltakelse i tilberedning av maten, og 
samtaler med voksne rundt valg vi gjør.

• fast tur til skogen
• tur til ROS Arena
• smøring av mat
• av – og påkledning
• tilpasset lekmateriell
• bord-rutiner
• hygiene og do-trening
• sykle og stå på ski
• finmotoriske aktiviteter
• rollelek

5-6 åringene:
Prosessmål: 
Vi bidrar til å skape forståelse 
og respekt for egen og 
andres kropp og for at alle er 
forskjellige. 

Vi skal gi barna kunnskap 
om kroppen og forståelse for 
betydningen av gode vaner og 
et sunt kosthold. Barnet skal 
få et bevisst forhold til en god 
helse.

• Aktiviteter i barnehagen legges opp slik 
at alle barn får anledning til å vise hva 
de er gode til

• Barna får støtte til å prøve seg på 
ting de ikke vet om de mestrer og 
oppmuntring til å øve seg

• Barna oppmuntres til selvstendighet og 
hjelpsomhet ved av- og påkledning

• Vi er bevisst på å servere sunne 
måltider.

• Vi tilbyr vanntilvenning i små grupper

• lære om kroppen og dens funksjon
• øve på påkledning og holde orden
• egne turer til ROS Arena
• turer til skogen
• lære om kosthold 
• trene på grovmotorikk og balanse
• trene på å smøre egen mat og servere 

andre
• servere frukt og grønnsaker med 

variasjon av utseende og smak
• bruk av Røykenbadet



KUNST, KULTUR OG KREATIVITET
Barnehagen skal gi barna muligheten til å oppleve kunst og kultur, og til selv å uttrykke seg estetisk. Å være sammen om 
kulturelle opplevelser, og å gjøre eller skape noe felles, bidrar til samhørighet.

Kunst, kultur og kreativitet Vi vil arbeide for å nå målet gjennom å 
fokusere på følgende

Aktiviteter Egne 
notater

1-2 åringene
Prosessmål:
Barna opplever tilstedeværelse 
av kunst og kultur. De lærer 
å erfare gjennom alle sine 
sanser.

Barnet skal bli introdusert for 
og få erfaring med ulike typer 
formings-materiell.

• Daglig har tilgang til bøker og historier
• Bruk av konkreter, bildemateriell og 

dramatisering
• Bruk av sang, sangleker, rim og regler

• bilder
• sang og musikk
• fargelære
• lukte, se og smake på
• forming med ulike materialer
• bruk av naturmateriale 
• bruk av sanseteppe

2-3 åringene
Prosessmål: 
Barna skal få hjelp til å ta 
i bruk fantasien, til kreativ 
tenkning og skaperglede.

• Legge til rette for lek og skapende 
virksomhet

• La barna møte voksne som oppmuntrer 
til kreativitet og fantasi

• enkel rollelek med utstyr
• sang og musikk
• lære om primær og sekundærfarger
• forming med ulikt materiell
• bruk av naturmateriale
• oppmuntre egen fantasi
• holde utstilling og salg av egen kunst på 

FN - dag

3-4 åringene
Prosessmål: 
Barna skal få hjelp til å styrke 
sin kulturelle identitet og sine 
personlige uttrykk.

• Gjøre seg kjent med ulike typer 
formingsmateriell

• Lek med utkledning, hånddokker og 
teater

• Musikk i forskjellige sjangre
• Verdsetting av barnets uttrykk

• rollelek
• ulike typer musikk og rytme
• sang, dans og drama
• kunstbilder i ulikt materiell 
• holde utstilling og salg av egenlaget 

kunst på FN - dag



4-5 åringene
Prosessmål: 
Barna skal få hjelp til å utvikle 
sin evne til å bearbeide og 
kommunisere inntrykk, og selv 
gi varierte uttrykk gjennom 
skapende virksomhet.

• Barna skal lære teknikker og virkemidler 
innen musikk, drama, litteratur og 
forming som gjør dem i stand til å skape 
sitt uttrykk slik de ønsker, for eksempel 
enkel fargeblanding

• Oppleve glede ved å formidle noe til 
andre gjennom å lage enkle forestillinger 
eller konserter innad i barnehagen

• rollelek
• sang, dans og drama
• bruk av ulike musikksjangre
• lese bøker
• bruk av ulikt formingsmateriell
• holde utstilling og salg av egen kunst på 

FN - dag
• holde enkle forestillinger for andre barn 

i barnehagen
• Røykenbadet og ROS Arena

5-6 åringene
Prosessmål:
Barna skal utvikle elementær 
kunnskap om virkemidler, 
teknikk og form for å kunne 
uttrykke seg estetisk i visuelt 
språk, musikk, sang, dans og 
drama.

Barna skal få oppleve at kunst 
og kultur og estetikk bidrar til 
nærhet og forståelse.

• Oppleve mestring og glede ved å skape 
noe selv

• Reflektere over hva som skal til for at 
andre skal forstå

• avansert rollelek
• bruk av rekvisitter og utstyr
• skape bilder som uttrykker følelser
• sang, dans og drama
• tekster og bøker
• gjenskaping
• mestre å være i fokus



NATUR, MILJØ OG TEKNOLOGI
Naturen gir rom for et mangfold av opplevelser og aktiviteter til alle årstider. Fagområdet bidrar til at barn blir kjent med, og får 
forståelse for, planter og dyr, landskap, årstider og vær. Samt erfaring med hvordan teknikken brukes i lek og i hverdagslivet.

Natur, miljø og 
teknologi

Vi vil arbeide for å nå målet gjennom å 
fokusere på følgende

Aktiviteter Egne 
notater

1-2 åringene
Prosessmål:
Barna skal få gjøre 
erfaringer via alle sine 
sanser.

• Voksne som er nær og gir barna trygghet 
til å utforske

• Legge til rette for positive opplevelser og 
erfaringer i utelek og på tur

• Barnet skal få oppleve erfaringer i naturen 
gjennom å være ute i luke værtyper

• Bruk av I Pad og pc for å finne musikk og 
små filmer

• daglig utelek
• utforske barnehagens område 
• lese billedbøker med tema fra natur og dyr
• sanger
• tekster
• bruk av konkretiseringsmateriell
• ta med det vi finner ute inn på avdelingen og 

studere det nærmere
• bruk av I Pad til felles musikk og dans

2-3 åringene
Prosessmål: 
Barna skal få oppleve 
naturen og få 
anledning til å undre 
seg over naturens 
mangfoldighet.

• Å undre seg sammen med barna over 
dyreliv og forandringer i naturen

• Legge til rette for bruk av bygg; og 
konstruksjons-materiell

• Legge til rette for erfaringer med tekniske 
hjelpemidler i hverdagssituasjoner

• daglig utelek
• bruk av nærområdet utenfor barnehagen
• bruke alle sansene til å lukte, høre og kjenne
• studere årstidenes endringer
• billedbøker
• sanger
• bruk av formingsmateriell til gjenskaping
• konstruksjonsmateriell
• bruk av Ipad



3-4 åringene
Prosessmål: 
Barna skal få oppleve 
glede over å ferdes i 
naturen og få grunn-
leggende innsikt i 
natur, miljøvern og 
samspillet i naturen.

• Lek og oppdagelser i nærmiljøet
• Søppelhåndtering i barnehagen og på tur
• Egen kjøkkenhage

• bruk av nærområdet som lekearena
• turer i nærmiljøet 
• utforske livet på bakken
• gå på butikken
• gå til togstasjonen
• kildesortere og kaste søppel
• avanserte konstruksjonsleker
• bruk av Ipad til enkle spill
• lese bøker
• så og høste frukt og grønnsaker

4-5 åringene
Prosessmål: 
Barna skal få erfaring 
med og kunnskap 
om dyr og vekster 
og deres gjensidige 
avhengighet og 
betydning for mat 
produksjon.

Barna blir innført i 
bruk av ulik teknologi

• Snakke om dyr og vekster i nærmiljøet
• Følge prosessen fra frø til plante samt 

høste egne grønnsaker
• Bruk av I Pad og pc for å Google og finne 

fram til aktiviteter og spill på nett

• lese bøker om natur, dyr og insekter
• medbestemmelse for pålegg og annen kost i 

barnehagen
• turer i skogen, følge med på forandringer 

gjennom året
• kaste søppel inne og ute
• bruk av I Pad til spill
• bruk av forstørrelsesglass
• felles undring

5-6 åringene
Prosessmål: 
Barna skal få 
erfaringer med 
hvordan teknologi kan 
brukes i leken og i 
hverdagslivet. 

Barna skal ha erfaring 
med å ta vare på 
naturen og kjenne 
til konsekvenser ved 
forsøpling.

• Delta i å bruke internett for søking for å 
finne informasjon og til å lage presentasjon 
av prosjekter gjennom bilder og tekst

• Være ute og føle mestring på å kunne 
ferdes i ulendt terreng

• Kjenne igjen de ulike årstidene
• Barna skal kunne finne fram til 

pedagogiske spill selv med noe instruksjon

• kjenne til navn på trær og planter innen for 
barnehagens område

• ha kjennskap til enkelte insekter og dyr i naturen
• ferdes i ulendt terreng
• skrive handleliste og handle mat
• delta i matlaging
• ha kjørt noe kollektivtransport
• ha kjennskap til riktig påkledning i forhold til vær
• bruk av I Pad til spill



ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI
Vi er i dag et multi-religiøst samfunn. Barnehagen skal reflektere og respektere det mangfoldet som er representert 
i barnegruppen, samtidig som den skal ta med seg verdier og tradisjoner i den kristne kulturarven. De ansatte skal 
oppmuntre barna til undring og filosofering over små og store spørsmål.

Etikk, religion og filosofi Vi vil arbeide for å nå målet gjennom å 
fokusere på følgende

Aktiviteter Egne 
notater

1-2 åringene
Prosessmål:
Tid og rom for undring.

Barnet skal få utvikle interesse for 
hverandre.

Barnet skal få utvikle en felles lekekultur 
og få en begynnende forståelse for hva 
som er rett og galt.

• Være gode rollemodeller
• Hjelpe barn i konfliktsituasjoner
• Voksne som er rause og gir positiv 

oppmerksomhet
• Voksne møter barnet med forståelse og 

respekt
• Følge årets tradisjoner

• lek alene og sammen med andre
• øve på å ta hensyn, dele, vente på tur
• kjenne igjen følelser og uttrykk
• billedbøker
• bruk av speil
• sanger
• delta på samlinger som til advent

2-3 åringene
Prosessmål: 
Barna skal arbeide med å tilegne seg 
samfunnets grunnleggende holdninger 
og verdier.

Barnet skal få undre seg og utforske

• Voksne er gode rollemodeller
• Alle voksne er kjent med barnehagens 

verdisyn og være bevisst på hva dette 
betyr for hvordan de møter barn og 
foreldre

• Undre oss sammen med barna om 
dagligdagse hendelser og historier

• Følge årets tradisjoner

• lek alene og i samspill med andre
• i samspill med voksne, mestre å se egne 

og andres behov og følelser
• bli kjent med ulike tradisjoner
• bøker med tekst og bilder
• sanger
• vennskapsbøker



3-4 åringene
Prosessmål: 
Ved at det gis anledning og ro til 
undring, tenkning, samtaler og 
fortellinger skal barna få anledning til 
å erfare at grunnleggende spørsmål er 
vesentlig. 

Barna skal få innsikt i kristne og 
humanistiske grunnverdier og deres 
plass i kulturen.

• Fordypning i prosjekter som går over 
lang tid

• Ny kunnskap og nye opplevelser gir rom 
for undring og refleksjon hos barna

• Delta i forberedelser til høytider og 
merkedager

• Barna synger sanger knyttet til ulike 
merkedager

• Barna deltar i adventsamlinger
• Deltagelse i Krybbevandring og 

Påskevandring

• få innsikt i andre tradisjoner
• delta på dramatisering av Julebudskapet 

på Vårsol
• deltagelse på dramatisering av 

påskebudskapet 
• tilegne seg grunnleggende verdier og 

holdninger i samspill med andre barn og 
voksne

• ta hensyn i lek og spill
• temabøker
• sanger
• Enkel dramatisering

4-5 åringene
Prosessmål: 
Barna skal lære å utvikle toleranse og 
interesse for hverandre og respekt for 
hverandres bakgrunn, uansett kulturell og 
religiøs eller livssynsmessig tilhørighet. 

Barna skal få kjennskap til kristne 
høytider og tradisjoner. 

Barna skal få kjennskap tradisjoner 
knyttet til høytider i religioner og livssyn 
som er representert i barnegruppa.

• Vekke nysgjerrighet og interesse for 
andre kulturer innenfor og utenfor 
landets grenser

• Prosjekter som kan gi bidra til å gi barna” 
nærhet” til andres måte å leve på

• Barna synger sanger knyttet til ulike 
merkedager

• Barna deltar i adventsamlinger
• La den kristne kulturarven komme 

til uttrykk blant annet gjennom 
høytidsmarkeringer

• faktabøker
• vennskapsanger
• bruk av «Mitt valg»
• bruk av Teddy som er med barna hjem 

på omgang
• sette ord på utfordringer
• avansert rollelek med rekvisitter
• sanger
• adventssamlinger
• flerkulturell kalender

5-6 åringene
Prosessmål: 
Barna skal bli kjent med religion, etikk og 
filosofi som en del av kultur og samfunn.

• Skape rom for opplevelser, undring, 
ettertanke og gode samtaler

• Møte barnet med respekt og gi 
konstruktive forslag til løsninger

• Bevisste forbilder og opptre slik at 
barnet kan få støtte i egneidentitet og ha 
respekt for hverandre

• egen førskolegruppe
• bøker om følelser
• faktabøker
• sette ord på utfordringer og finne løsninger
• avansert rollelek med utstyr og rekvisitter
• ha forståelse for ulike leveregler
• ha respekt for hverandre
• temasanger
• fortellinger
• film
• dramatisering
• adventsamlinger
• gjenskape julebudskapet og påskebudskapet 

på Vårsol i samspill med kirkevergen
• samtaler



NÆRMILJØ OG SAMFUNN
Barnehagen skal bidra til at barn møter verden utenfor familien med tillit og nysgjerrighet. Vi skal legge vekt på å styrke 
kunnskap om, og tilknytning til, lokalsamfunnet vårt.

Nærmiljø og samfunn Vi vil arbeide for å nå målet gjennom å 
fokusere på følgende

Aktiviteter Egne 
notater

1-2 åringene
Prosessmål:
Barna utvikler tillit til egen 
deltakelse og påvirkning av 
fellesskapet, samt gleden av 
å være en del av et større 
fellesskap.

Barnet skal få utforske og 
bli kjent med barnehagens 
uteområde og nærmiljø.

• Gi barna opplevelse av tilhørighet og at 
de er betydningsfulle

• De voksne omtaler barna positivt
• De voksne støtter og oppmuntrer barna 

i hverdagen

• turer inne i barnehagens eget område og 
utforske hva som finnes her

• turer på utsiden av gjerdet 
• besøk til Tommeliten
• samlingsstunder
• sanger
• bøker

2-3 åringene
Prosessmål:
Barna skal lære at alle 
mennesker, uansett erfaringer 
og forutsetninger, inngår i 
og bidrar til barnehagens 
fellesskap.

• De voksne omtaler barn som ikke er 
tilstede på en positiv måte

• Like mye oppmerksomhet til begge kjønn
• Legge til rette for at barna skal erfare å 

gjøre noe sammen og at de skal kunne 
påvirke egen hverdag

• korte turer i nærmiljøet
• samtale om familien
• tilpassede sanger
• temabøker
• bilder
• lek
• tur til Ros Arena

3-4 åringene
Prosessmål: 
Barna skal utvikle tillit til 
egen deltakelse i og mulighet 
for påvirkning til fellesskapet.
Barna skal utvikle forståelse for 
ulike tradisjoner og levesett.

• Barna skal oppleve at deres innspill i 
hverdagen blir møtt og tatt på alvor både 
i lek og i andre sammenhenger

• Prosjekter hvor det noen barn gjør, kan 
være til glede for de andre på avdelingen 
eller i barnehagen

• turer i nærmiljøet
• fast tur til ROS Arena
• fur til skogen
• bruk av kart
• faktabøker



4-5 åringene
Prosessmål: 
Barna skal bli kjent med 
historiske endringer i 
lokalmiljø og samfunn.

• Gi barna erfaring om at deres meninger 
og valg kan påvirke situasjonen både for 
seg selv og andre 

• Kunnskap om deres nærmiljø, før og nå
• Bruke bøker og internett for å utvide 

kunnskap og hente informasjon

• lengre turer i nærmiljøet
• kjennskap til egen og andres familieforhold
• lese faktabøker 
• bruk kart på tur
• gå på turer og se hvordan miljøet endres i 

form av nye bygg og veier
• tå kjennskap til ulike kulturer
• Tegne flagg og land
• bruke jordkloden

5-6 åringene
Prosessmål: 
Barna skal bli kjent med 
at samene er Norges 
urbefolkning, og få 
kjennskap til samisk kultur 
og hverdagsliv.

Barnet skal bli kjent med 
de ulike nasjonalitetene i 
barnehagen.

Barnet skal bli kjent 
med hva som finnes i 
nærmiljøet.

• Markering av Samefolkets dag, 6. februar
• Ha oversikt over land og kulturer som er 

representert
• Gjøre seg kjent i nærmiljøet
• Ha kjennskap til hva som finnes av 

aktiviteter og muligheter i nærmiljøet

• faktabøker
• eventyr fra ulike nasjonaliteter
• sanger på ulike språk
• ord og uttrykk på ulike språk
• samtaler og samlinger
• besøk av brannbil
• besøke biblioteket
• ta kollektivtransport
• rollelek
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ANTALL, ROM OG FORM
Barn er tidlig opptatt av tall og telling. De utforsker rom og form, de argumenterer og er på jakt etter sammenhenger. 
Gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter får barna utviklet sin matematiske kompetanse. Barnehagens 
ansvar er å oppmuntre til denne utforskningen samt legge til rette for tidlig og god stimulering.

Antall, rom og form Vi vil arbeide for å nå målet gjennom å 
fokusere på følgende:

Aktiviteter Egne 
notater

1-2 åringene
Prosessmål:
Barna skal få erfare rom og form 
gjennom alle sine sanser.

Barnet skal få mulighet til 
å eksperimentere og leke 
med farger og geometriske 
former samt få en begynnende 
forståelse for mengder.

• Bruke matematiske begreper i 
hverdagen som tall, stor-liten, over 
- under og benevner blant annet 
størrelser og former

• tellebøker
• bli kjent med ulike geometriske former 

og størrelser
• oppdage de små rommene i rommet
• enkle puslespill
• puttekasser
• sanger med tall og former
• eventyr med tall og former

2-3 åringene
Prosessmål: 
Barna skal få erfare ulike 
typer størrelser, former og 
mål gjennom å sortere og 
sammenlikne.

• Puslespill
• Sangleker
• Samle materiell fra turer og i nærmiljø
• Telle og sortere 
• Konstruksjonslek

• sanger 
• utforsking av bestemte eventyr 
• sammenligne former, se på likheter og 

forskjeller
• spille spill
• lese bøker med matematisk innhold
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3-4 åringene
Prosessmål: 
Barna skal få erfare, utforske og 
leke med former og mønstre.

• Rette oppmerksomheten mot 
forskjeller og likheter i for eksempel 
å sammenligne størrelser, former, 
mønster og farger hos blomster, fugler, 
flagg og annet

• Lek med tall og former

• snakke om antall, størrelser, likheter og 
ulikheter

• gå på formjakt i rommet
• synliggjøre matematikken i hverdagen 

ved borddekking, av og på-kledning

4-5 åringene
Prosessmål: 
Barna skal få erfare plassering 
og orientering og på den måten 
utvikle sine evner til lokalisering.

• Undring, forskning og eksprementering
• Bruke kart til å se avstander, finne 

poster i naturstier, skattekart under lek

• samtaler
• matematiske bøker med tilpasset 

innhold
• tall-regler og vers
• spille regelspill
• vente på tur
• bruk av ulike matematiske begreper

5-6 åringene
Prosessmål: 
Barna skal tilegne seg gode 
og anvendbare matematiske 
begreper. 

Barnet skal ha utviklet 
sin matematiske 
kompetanse gjennom lek 
og eksperimentering i 
hverdagsaktiviteter.

• Prosjekter i hverdagen hvor barn får 
erfaring med mål, vekt og antall, for 
eksempel matlaging

• Skolestarterne har eget 
førskoleopplegg

• kjenne til dager, uker, måneder og de 
ulike årstidene

• kjenne til fortid, nåtid og framtid
• gjenkjenne ulike geometriske mønstre
• kjenne til motsatte begreper
• kunne sortere gjenstander etter form 

og farge
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EGENLEDELSE I LEK OG LÆRING -  
I FUS KOMMER LEKEN FØRST!
Barnets egenledelse er evnen til å holde seg aktiv og 
selvstendig over tid. Barnets evne til egenledelsen er 
avgjørende for det sosiale samspillet, deltagelse og 
medvirkning i barnehagen. Det er også en forutsetning for 
utvikling av vennskap.

I hverdagen skal barna boltre seg i lek ved at de voksne 
legger til rette for dette. I Helledammen FUS barnehage 
er det lekende voksne som bidrar med tilrettelegging og 
viser engasjement ut i fra hvert enkelt barns behov. Leken, 
og spesielt rolleleken, har derfor et stort fokus hos oss. 
Nyere forskning viser at barn som er gode i rollelek, har 
et bedre utgangspunkt i forhold til sosial kompetanse, 
skoleprestasjoner og evne til å skaffe seg venner.

Egenledelseshjulet til Godtfredsen og Kristiansen, 2011, 
Egenledelse i lek og læring:
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Gjennom FUS skolen får alle ansatte opplæring i bruk og 
forståelse av Egenledelseshjulet.

Rolleleken, med alle dens ulike rekvisitter, er vårt viktigste 
pedagogiske verktøy for å styrke disse ferdighetene. Ved å 
være bevisste og observante voksne som er aktivt delaktige 
og observerende, kan vi gi barna de beste mulighetene til 
lek og læring og mestring i trygge og gode omgivelser. 
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SMARTMAT
FUS barnehagene har stort fokus på sunne matvaner og 
matglede og følger disse 8 retningslinjene i hverdagen. 

1. VI SERVERER GRØNNSAKER TIL MÅLTIDENE
2.  VI BRUKER REN FISK ELLER FISKEMAT MED HØYEST 

MULIG FISKEINNHOLD
3.  VI BRUKER RENT KJØTT ELLER KJØTTVARER MED 

HØYEST MULIG    KJØTTINNHOLD
4. VI BRUKER MEST MULIG NÆRINGSRIKT KORN
5. VI BALANSERER INNTAKET AV ULIKE TYPER FETT
6. VI BRUKER VANN SOM TØRSTEDRIKK
7.  VI BRUKER I STØRST MULIG GRAD NATURLIGE 

SØTNINGSSTOFFER
8.  VI HAR GOD BALANSE MELLOM VARMMÅLTIDER OG 

BRØDMÅLTIDER FOR Å SKAPE VARIASJON
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PLANLEGGING, DOKUMENTASJON OG VURDERING
Planleggingen av det pedagogiske arbeidet er en prosess som pågår kontinuerlig gjennom hele året. Det er de 
pedagogiske lederne som har ansvaret for dette arbeidet på avdelingene. Barns synspunkter tas med i planleggingen 
og etterspørres i evalueringen. Dette gjøres gjennom samtaler med barna, observasjoner og refleksjon i hele 
personalgruppen.

I Helledammen FUS barnehage synliggjør vi vårt pedagogiske arbeid gjennom årsplanen, og gjennom månedsplaner og 
jevne «tilbakeblikk». All informasjon sendes elektronisk hjem og henges opp på faste plasser i garderobene. Dette for å 
sikre at all informasjon synliggjøres og når fram til foreldre/foresatte.

I barnehagen jobber vi systematisk med å 
dokumentere arbeidet vi gjør. 
• vi setter tekst til barnas tegninger
• vi tar bilder 
• vi deler refleksjoner vi har gjort oss rundt samtaler 

med barna 
• vi presenterer små fortellinger fra barnas hverdag

Ved å få se bilder og tegninger om igjen får barna en 
anledning til å hente disse øyeblikkene fram igjen sammen 
med foreldrene sine. 

I Helledammen FUS barnehage vurderes og reflekteres 
det pedagogiske arbeidet i følgende fora: 
- pedagogiske ledermøter og avdelingsmøter 
- planleggingsdager, personalmøter og SU-møter 
-  daglige samtaler med foreldrene og fastsatte foreldresamtaler 
-  tilbakemeldinger fra brukerundersøkelser og 

medarbeiderundersøkelser

I oppstart av august, vil vi ta i bruk «My Kid», en egen 
elektronisk informasjonskanal til foreldre og foresatte.
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SAMARBEID
Barnehagens viktigste samarbeidspartnere er foreldre og øvrige foresatte. Dette samarbeidet skal alltid ha barnets beste 
som mål og har et felles ansvar for det enkelte barnets trivsel og utvikling. Både foreldre og personale må forholde seg til 
barnehagens samfunnsmandat og verdier som barnehagen er satt til å forvalte. 

Foreldrerådet skal fremme foreldrenes felles interesser 
og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og 
foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. 
Foreldrerådet består av samtlige foreldre. Foreldrerådet 
skal alltid bli informert om saker som er viktige 
for foreldrenes forhold til barnehagen. Det er fritt 
opp til Foreldrerådet om de vil danne sitt eget 
Foreldrerådsutvalg (FAU). I Røyken kommune er det 
et eget foreldrerådsutvalg, bestående av foreldre fra 
samtlige barnehager i kommunen.

Samarbeidsutvalget, SU, skal være et rådgivende, 
kontaktskapende og samordnende organ. 
SU består av representanter fra både foreldregruppen og 
de ansatte. 

Barnehagen samarbeider med øvrige instanser:
• FUS sin driftsorganisasjon / Trygge Barnehager
• Øvrige FUS – barnehager
• Røyken kommune ved PPT og Røykenhuset
• Spikkestad barneskole, og eventuelt andre skoler i 

kommunen, vedrørende overgang barnehage – skole.
• Bedriftshelsetjenesten ved Synergi Helse
• Tolketjenesten
• Akutt medisinsk kompetanse vedrørende førstehjelp
• Egen leverandør vedr sikkerhet på lekeplassen
• Vgs med helse – og sosiallinje i kommunen og 

nabokommunene vedr praksiselever
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OVERGANGER
For å legge til rette for best mulig tilvenning i barnehagen 
får nye foreldre informasjonsskriv fra barnehagen i 
forkant av oppstart, med hvem som vil være barnets 
primærkontakt ved oppstarten. 

OVERGANG MELLOM AVDELINGER
Ved overflyttingen fra liten avdeling til stor avdeling, 
følger det alltid en voksen med barnegruppen. Dette fører 
til endringer internt i personalgruppen årlig.

OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE
Røyken kommune har innarbeidet gode rutiner for 
overgang mellom barnehage og skole. Det lages en egen 
plan for førskolegruppen. Målet for gruppen er at barna 
skal utvikle sin selvstendighet og sosiale kompetanse, 
oppleve mestring i hverdagen og opparbeide en god 
«venne-relasjons-kompetanse» før de begynner på skolen. 
Hvert kvartal holdes det møter mellom Helledammen FUS 
barnehage og de nærliggende skolene i Røyken. På slutten 
av barnehageåret har vi overføringsmøter med skolen.
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KOMPETANSEPLAN FOR PERSONALET 
Helledammen FUS barnehage har som arbeidsplass et 
høyt fokus på allsidig kompetanse og trivsel. For å oppnå 
dette er det viktig at personalet får brukt sin kompetanse 
på best mulig måte. Vi har som mål at dette skal komme 
alle barn og deres foreldre til gode. 

Gjennom året har barnehagen 5 planleggingsdager. Disse 
brukes blant annet til eksterne og interne faglige kurs via 
FUS-konsernet og Røyken kommune, etikk- og HMS-arbeid 
og vurdering av eget arbeid.

FUS-konsernet har opparbeidet en egen FUS-skole. Dette 
er et kompetansehevingsprogram for samtlige assistenter, 
pedagoger og daglige ledere ansatt i FUS. 

Kurs i Egenledelse for pedagoger og assistenter, høsten 2018.
Våren 2019 vil det bli iverksatt et felles lederskapskurs for 
pedagogene.

Barnehagen følger kommunens kompetanseplan, og 
høsten 2017 startet et 2-årig prosjekt om temaet lek og 
helsefremmede lekemiljøer, med Terje Melaas og Line 
Melvold. Kurset er et tilbud til samtlige barnehageansatte 
i kommunen. For barnehageåret 2018 – 2019 vil vi ha stort 
fokus på avdelingenes fysiske lekemiljøer, både inne og ute.

 



LOKALE KULTURBEGIVENHETER
OKTOBER 
10.  Markering av Verdensdagen for psykisk helse
24.  Feiring av FN-dagen

DESEMBER 
13. Feiring av Lucia
 Krybbevandring på Vårsol og dramatisering av juleevangeliet

FEBRUAR
6. Markering av Samefolkets dag

MARS
12. Markering av Barnehagedagen

APRIL
26. Markering av FUS dagen

MAI
17. Feiring av 17. mai. Foreldre har eget arrangement i barnehagen



ÅRSHJUL
August:   planleggingsdager, 30. og 31., tilvenning av 

nye barn, tilvenningssamtaler med foreldre. 
September:   Foreldremøte den 4. Deltakelse på Nasjonal 

brannøvelse i uke 38. 
Oktober:   FN-dag med foreldresuppe den 24., oppstart 

av foreldresamtaler i uke 42
November:  Foreldresamtaler
Desember:   Krybbevandring med rollespill om 

julebudskapet, Luciafeiring 
Januar:   Planleggingsdager 28. og 29, foreldre 

arrangerer juletrefest
Februar:   Karneval og aktivitetsdag (forutsatt snø), 

foreldresuppe

April:   Påskefrokost med barna og deres familie, 
oppstart foreldresamtaler, markering av FUS–
dagen den 26., innlevering av sommerferie-
lapper

Mai:   17.mai-feiring i barnehagen, fotografen 
kommer ,foreldremøte

Juni:   Overnatting i barnehagen for førskolebarna, 
sommerfest

Juli:   Barnehagen holdes stengt i uke 28, 29 og 30



ÅRSKALENDER AUGUST 2018
UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG
31 1.

Oppstart av nytt 
barnehageår

2. 3. 4. 5.

32 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

33 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

34 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

35 27. 28. 29. 30.
Planleggingsdag
Bhg er stengt

31.
Planleggingsdag
Bhg er stengt



SEPTEMBER 2018 
UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG
35 1. 2.

36 3. 4.
Foreldremøte

5. 6. 7. 8. 9.

37 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

38

Brannvern 
uke

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

39 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.



OKTOBER 2018
UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG
40

Høstferie-
uke

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

41 8. 9. 10.
Markering av
Verdensdagen

11. 12. 13. 14.

42 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

43 22. 23. 24.
FN-
Markering
Foreldresuppe

25. 26. 27. 28.

44 29. 30. 31.



NOVEMBER 2018
UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG
44 1. 2. 3. 4.

45 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

46 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

47 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

48 26. 27. 28. 29. 30.



DESEMBER 2018
UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG
48 1. 2.

49 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

50 10. 11. 12. 13.
Luciafeiring

14. 15. 16.

51 17.
Julemiddag

18. 19. 20. 21.
Nissefest

22. 23.

52 24.
Julaften
Bhg stengt

25.
1. juledag

26.
2. juledag

27. 28. 29. 30.



DESEMBER 2018 /JANUAR 2019
UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG
1 31. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

2 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

3 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

4 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

5 28.
Plandag
Bhg er stengt

29.
Plandag
Bhg er stengt

30. 31.



FEBRUAR 2019
UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG
5 1. 2. 3.

6 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

7 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

8 18. 19. 20. 21. 22.
Karneval

23. 24.

9

Vinter- 
ferieuke

25. 26. 27. 28.



MARS 2019
UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG
9 1. 2. 3.

10 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

11 11. 12.
Barnehage-
dagen

13. 14. 15. 16. 17.

12 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

13 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.



APRIL 2019
UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG
14 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

15 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
Palmesøndag

16 15. 16. 17. 18.
Skjærtorsdag

19.
Langfredag

20.
Påskeaften

21.
1. påskedag

17 22.
2. påskedag

23. 24. 25. 26.
FUS-dagen

27. 28.

18 29. 30.



MAI 2019
UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG
18 1.

Off. høytidsddag
2. 3.

Plandag
Bhg stengt

4. 5.

19 6.
Foreldremøte

7. 8. 9. 10. 11. 12.

20 13. 14. 15. 16. 17.
Grunnlovsdag

18. 19.

21 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

22 27. 28. 29. 30.
Kristi
himmelfartsdag

31.



JUNI 2019
UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG
22 1. 2.

23 3. 4. 5. 6.
Overnatting
For skolestarterne

7. 8. 9.

24 10. 11. 12. 13.
Sommerfest

14. 15. 16.

25 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

26 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
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JULI 2019
UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG
27 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

28
Bhg 

stengt

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

29
Bhg 

stengt

15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

30
Bhg 

stengt

22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

31 29. 30. 31.
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AUGUST 2019
UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG
31 1.

Nytt barne-
hageår

2. 3. 4.

32 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

33 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

34 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

35 26. 27. 28. 29. 30. 31.
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KONTAKTINFORMASJON
Eli Solgun Eriksmoen
Daglig leder 
E-post: dl.helledammen@bhg.no
Telefon kontor: 95 89 79 65

www.helledammen.bhg.no

Besøksadresse:
Helledamsveien 31
3430 Spikkestad

Postboksadresse:
Helledammen FUS barnehage as
Postboks 41
3431 Spikkestad

AVDELING VESLEFRIKK:
Telefon avdeling: 48 13 31 22
E-post: veslefrikk.helledammen@bhg.no

AVDELING TOMMELITEN:
Telefon avdeling: 48 13 31 21
E-post: tommeliten.helledammen@bhg.no  
Turtelefon:
48 13 31 23

mailto:dl.helledammen@bhg.no
http://www.helledammen.bhg.no
mailto:veslefrikk.helledammen@bhg.no
mailto:tommeliten.helledammen@bhg.no
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Barnehages kontaktinfo:
E-post: dl.helledammen@bhg.no

Telefon kontor: 95 89 79 65

www.helledammen.bhg.no

Besøksadresse:
Helledamsveien 31
3430 Spikkestad

HelledammenBarnehagenavn

mailto:dl.helledammen@bhg.no
http://www.helledammen.bhg.no
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