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I år er det 12 år siden vi åpnet Industriveien FUS barnehage på Skytta i Nittedal kommune. 
Barnehagen eies og drives av FUS as som er en av Norges største private barnehageaktører. 
Barnehagen ligger i nær tilknytning til marka, med flotte turmiljøer. Vi har fokus på å være mye 
ute, og mener at naturen er en glimrende læringsarena.

Her i barnehagen har vi lekende, nysgjerrige og kreative barn fordelt på fire avdelinger, 
to storbarnsavdelinger og to småbarnsavdelinger. Vi har mange store rom som gir gode 
lekemuligheter. Vi har fokus på samarbeid mellom avdelingene, og en felles gymsal som 
brukes flittig. Denne brukes også som fellesrom til samlinger, fest og lignende.

Vi har full pedagogdekning og jobber hele tiden med faglig utvikling. Hos oss står leken i 
sentrum fordi vi vet at barn lærer best gjennom lek, og danner grunnlaget for sosial og språklig 
samhandling.  

Følg også med på MyKid der vil alle viktige dokumenter som årsplan og vedtekter for 
barnehagen ligger. Det er også gjennom denne kanalen det sendes ut brukerundersøkelse 
hver vår. Det er derfor viktig at alle er registrert med riktig e-post.

Kontaktinformasjon:
Industriveien FUS barnehage as
Industriveien 10 A
1481 Hagan
         
Avdelingene:
Bjørnene:  99201581
Revene: 99201582
Ulvene: 99201579
Gaupene:  99201580

Kontoret:
Daglig leder, Kristin Gisladottir: 94169566 / dl.industriveien@bhg.no
Fagleder, Kari-Mette B. Hjellnes: 90414503 fagleder.industriveien@bhg.no

1.   VELKOMMEN TIL INDUSTRIVEIEN 
FUS BARNEHAGE
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Vår visjon: 

Visjonen er vår ledestjerne og den staker ut en retning for hva vi ønsker at organisasjonen 
skal oppnå- nå og i fremtiden. Visjonen er det vi strekker oss etter hver dag i møte med barn, 
foreldre og kollegaer.

I industriveien FUS barnehage står omsorg og trygghet i sentrum! Du møter engasjerte voksne 
som er 100% til stede for barnet ditt! Vi gjør vårt ytterste for å skape nettopp den nødvendige 
tryggheten hvert barn har behov for i hverdagen. Derfor har vi satt av fem dager til tilvenning 
for alle barn under tre år. Tilvenningen i barnehagen er organisert slik at barnet får tid og ro til 
å knytte seg til en voksen helt i starten sammen med foreldrene. Forskning (Ida Branzæg) viser 
at forutsetningen for trivsel er at barnet får en trygg havn å gå til og at denne tilknytningen tar 
tid å skape. Også barn over tre år har behov for å knytte seg til en eller flere voksenpersoner 
slik at overgangen fra en avdeling til en annen skal bli trygg og god for barnet. Alle barn er 
unike og alle barn skal bli sett - hos oss er dette selvfølge :)

Vi har full pedagogdekning og jobber hele tiden med faglig utvikling. Vi har språk i fokus fordi 
vi vet at tidlig og god språkstimulering gir barna et godt grunnlag for å lære og delta aktivt i 
fellesskapet.

1.1  VISJON

«SAMMEN GIR VI  

BARNDOMMEN VERDI, LEK OG 

GLEDE, HVERDAGSMAGI OG 

VENNEGARANTI»
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1.2  KUNDEFORVENTNINGER
Barnet i FUS skal oppleve: 
Barnet blir møtt og tatt hyggelig imot av en ansatt når det kommer til barnehagen. I løpet 
av barnehagedagen får barnet søvn og hvile tilpasset eget behov og i nært samarbeid med 
foresatte. Måltidene er preget av glede, samspill og tid nok til å spise. Barnet leker og lærer 
i et miljø preget av varme og glede, og tilbys varierte muligheter for lek både ute og inne. 
De møter ansatte som er genuint opptatt av hvert enkelt barn, og som vet at barnet kommer 
først.

Hva kan dere som foresatte forvente av oss? 
Barnehagen skal legge til rette for godt samarbeid og god dialog med foresatte. For å sikre 
dette legger vi blant annet disse prinsippene til grunn:

   1. Barnet ditt skal ha en venn. For noen barn går dette veldig lett, mens for andre kan dette 
ta litt mer tid. Men vi gir oss ikke. Det er fordi vi ser hvor vesentlig dette er for barnet, 
vennskap skaper trygghet, glede og utvikling.

   2. Vi skal være gode rollemodeller. Vi skal gå foran som gode og trygge eksempler, lede 
an i lek og moro, og bruke vår profesjonalitet og kompetanse til å ivareta, forstå, skape 
trygghet og varme.

   3.Vi skal ha lekekompetanse. Vi skal være veiledere og pådrivere i å la leken komme først, 
og bruke leken til læring og mestring.

   4.Vi skal finne hverdagsmagi. De magiske øyeblikkene som oppstår når barn gjør en ny 
oppdagelse og utvider sin horisont er noe av det som driver oss. Dette skal vi legge til 
rette for og være oppmerksomme på.

   5.Vi skal se det beste i barnet ditt. Alle barn er unike, og alle har ulike styrker og egenskaper. 
Sammen med oss og de andre barna skal ditt barn oppleve glede og annerkjennelse.
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Hva forventer vi av dere foresatte?
   dele viktig informasjon om barnet 
   gi beskjed hvis barnet ditt ikke kommer i barnehagen
   lese informasjon fra barnehagen 
   gi beskjed til en ansatt når barnet ditt kommer og blir hentet
   gi beskjed til en ansatt hvis noen andre enn dere skal hente barnet
   barnehagen gjør vedtekter kjent og foresatte underskriver barnehagens vedtekter 
   gi tilbakemelding på barnehagens innhold og aktiviteter
   svare på brukerundersøkelsen
   møte til foreldresamtale med barnehagelærer

Forbedring av tilbudet i FUS-barnehagene.
Hvis du mener at barnehagen ikke lever opp til det vi har lovet, ber vi deg kontakte daglig 
leder/fagleder eller pedagogisk leder på avdelingen.  

Vi skal: 
   sjekke egne rutiner 
   vurdere behov for å endre praksis
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1.3 Tilvenning
Overgangen fra å være hjemme med mamma eller pappa til å gå i barnehagen sammen med 
mange nye mennesker, er omfattende for et lite barn. Når et barn begynner i barnehagen vår 
vil alle barn få tildelt sin tilknytningsperson. Foreldrene skal ikke forlate avdelingen før barnet 
viser at det er trygg på tilknytningspersonen sin. Derfor har vi satt av fem dager tilvenning, 
slik at den barnet skal få tid til å skape tilknytning og kontakt. De tre første dagene skal 
foreldrene være sammen med barnet sitt hele tiden. De to neste dagene kan det avtales at 
foreldrene går en tur ut av avdelingen, men de må alltid være tilgjengelige. For å få til en god og 
trygg oppstart bruker vi en foreldreaktiv modell, som opprinnelig kalles Jåttåmodellen, denne 
modellen tar utgangspunkt i Trygghetssirkelen. Se eget hefte om tilvenning. Trygghetssirkelen 
bygger på mange års forskning omkring tilknytning og viser hvordan de grunnleggende behov 
henger sammen.

Trygghetssirkelen viser hvordan dynamikken veksler mellom avhengighet og selvstendighet. 
Barnet kjenner trygghet ved at hun/han vet at de kan komme inn igjen (til en trygg voksen). 
Ettåringen som begynner i barnehagen er svært sårbar i forhold til trygghet. Lek, vennskap og 
læring blir vanskelig uten den livsnødvendige tilknytningen og tryggheten på plass. Og vi vet 
at denne prosessen tar tid, og derfor har vi satt av min. fem dager til tilvenning, og kortere 
dager i uke nummer to. Når mamma og pappa har gått ut av barnehagen vil de minste lett 
kjenne seg urolige, og da er det viktig for barnet at det har etablert en god kontakt med en 
voksen som kan hjelpe dem med savnet, og vise forståelse slik at de igjen kan bli trygge og 
rolige på innsiden.
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Det er trygt for de minste å følges av den samme kontakten, ikke bare i tilvenningsperioden, 
men gjennom de første barnehageårene. Ved at barna går på besøk til storebarnsavdelingene, 
vil barna knytte seg til flere voksenpersoner, og det følelsesmessige bruddet vil bli mindre. Det 
er også viktig at foreldrene kan bruke litt tid sammen med barna sine på den nye avdelingen.

(Se barnet innenfra 2013) – mer utdypet finner du i tilvenningsbrosjyren
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1.4 Egenledelse. Mål: Hvert barn skal bli den beste utgaven av seg
Høsten 2013 opprettet FUS et utviklingsprosjekt for alle sine barnehager. Dette handler om 
egenledelse i lek og læring. Dette prosjektet er nå innført og er en del av barnehagens satsning 
og hverdag.

Egenledelse beskrives ofte som «hjernens dirigent». Det er evnen til å være aktiv og selvstendig i en 
oppgave over tid, og er et felles begrep på funksjoner i hjernen som setter i gang og styrer det vi sier og 
gjør. Barn må bruke mange ferdigheter for å løse dagligdagse utfordringer, og egenledelsen er avgjørende 
for å bruke ferdighetene så godt som mulig.

Egenledelse består av syv delfunksjoner: planlegging, organisering, arbeidshukommelse, igangsetting, 
fleksibilitet, selvregulering og selvmonitorering (se seg selv utenfra)

Sentrale utviklingsmål der den voksne: 
   Hjelper barnet til å forstå sin egne styrker og behov
   Hjelper barnet til å sette rimelige og fornuftige mål
   Hjelper barnet til å planlegge og organisere atferd for å nå mål
   Hjelper barnet til å kunne sette i gang en spesiell atferd for å nå et mål
   Hjelper barnet med å kunne overvåke og evaluere egen atferd
   Hjelper barnet til å bli fleksibel slik at hun/han kan forandre på planer og problemløsningsstrategi

Noen tiltak for å styrke egenledelsesfunksjonen hos barna: Hjelpe barna til å sette i gang, verne om, 
videreføre lek

   De voksne legger til rette for rolleleken; Barna lærer språk, handlinger og personkarakteristika
   Lærer å late som- spesielt godt egnet for utvikling av egenledelsesferdigheter                             
   De voksne er gode rollemodeller som viser vei
   La barna selv ta initiativ, gi starthjelp
   Hjelpe barna til å få venner
   Gi barna veiledning for å komme inn i gode læringssirkler



1.5 Årsplan
Alle FUS barnehagene skal utarbeide en årsplan for det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Krav om 
årsplan er hjemlet i barnehageloven og har følgende formål: 

   Arbeidsverktøy for barnehagepersonalet 
   Dokumenterer barnehagens valg og begrunnelser
   Gir informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid til myndighetsnivåene, 

samarbeidspartnere og andre interesserte.
   Skal vise hvordan barnehagen skal vil arbeide for å omsette rammeplanens 

formål, innhold og FUS sine lokale tilpasninger
   Vise hvordan barnehagen arbeider med omsorg, lek, danning og læring. 

Her skal progresjon være med
   Tilvenningsrutiner
   Samarbeider med skolen
   Ta hensyn til barn- og foreldres medvirkning

11
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2.  BARNEHAGELOVEN OG RAMMEPLAN
Barnehagen er en pedagogisk virksomhet som reguleres av barnehageloven og en nasjonal 
rammeplan- Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Disse to dokumentene står 
sentralt for barnehagens arbeid. Rammeplanen er en offentlig vedtatt læreplan som gjelder 
for alle barnehager i Norge. Rammeplanen er en forskrift til barnehageloven som beskriver 
mer detaljert hva barnehagen skal inneholde og hvilket ansvar personalet har.

2.1 ANDRE STYRINGSDOKUMENTER:
FNs barnekonvensjon
Loven bygger på Barnekonvensjonen som er en internasjonal avtale som beskytter barns 
rettigheter. FNs barnekonvensjon ble vedtatt av FNs generalforsamling 20 november 1989 
og trådte i kraft 2.september 1990. Barnekonvensjonen er den av FN- konvensjonen som har 
bredest tilslutning og utgjør derfor et helt sentralt felles utgangspunkt for arbeid med og for 
barn i hele verden.

Andre Styringsdokumenter:
   Barnehagens vedtekter finnes på: https://mykid.no/
   Periodeplaner/månedsplaner: beskriver arbeidsmetoder, fokusområder og mål for den 

enkelte avdeling, du er selv ansvarlig for å følge med på disse. Disse finner du på: https://
mykid.no/

   Barnehagen plikter å følge forskrift om miljørettet helsevern. Forskriftens formål er å bidra 
til at miljøet i barnehager fremmer helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold 
samt forebygger sykdom og skade. http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-
19951201-0928.html

«SAMMEN GIR VI  

BARNDOMMEN VERDI, LEK OG 

GLEDE, HVERDAGSMAGI OG 

VENNEGARANTI»
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2.2 ANDRE SAMARBEIDSPARTNERE:
Industriveien FUS barnehage har samordnet opptak med Nittedal kommune og er en del av 
kommunens tilbud innen barnehagesektoren. For at barn og foreldre skal få et best mulig 
helhetlig tilbud samarbeider vi også med følgende tjenester og institusjoner:

  PPT
  Ressursteam for førskolebarn
  Pedagog for minoritetsspråklige førskolebarn
  Barnevern
  Grunnskolen
  Nittedalsbarnehagene
  Helsestasjonen
  Fylkeskommunen
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Verdier: Glødende, skapende og tilstedeværende

Verdiene er kulturbærende i vår organisasjon. Verdiene forteller hva vi står for, hva vi tror på 
og hva som er viktig for oss. De er en kilde til motivasjon og inspirasjon i det daglige arbeidet i 
barnehagen på veien for å virkeliggjøre visjonen.

Barnehagen skal anerkjenne og ivareta barndommens egenverdi og alle handlinger og avgjørelser 
skal ha barnets beste som overordnet mål. Vi som barnehage skal bidra til at alle barn får en god 
barndom, preget av trivsel, vennskap og lek. Barna skal møtes med empati og få mulighet til å 
utvikle sine egne empatiske evner.
 

HOVEDMÅL:
   FUS barn har et positivt selvbilde
   FUS barn er trygge og forskende, trives i lek og har vennekompetanse
   FUS barn gleder seg til «resten av livet», og vet at de har påvirkningsmulighet og at innspillene 

deres teller.
   FUS barn har det gøy i barnehagen.

FUS SINE TILTAK FOR Å OPPNÅ MÅLENE: 
   Personalet deltar på kompetanseutvikling 
   Personalet deltar på veiledning
   Personalet følger retningslinjene til Smartmat

3. VERDIGRUNNLAG, MÅL OG SATSNINGER
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3.1 «Barnet først»- og «evalueringen av Tuning in to kids i norske 
barnehager»
Faglig bakgrunn: 
Barnehageårene er en viktig periode for barnas følelsesmessige utvikling. Barnehagen har 
derfor viktig rolle i å tilrettelegge for utviklingen av barnas evne til å forstå og håndtere sin 
emosjonelle verden og for utviklingen av barnas evne til å forstå og håndtere sin emosjonelle 
verden og for utviklingen av barnas emosjonelle kompetanse.

Barnet først er foruten FUS slagord, også en kompetanseutvikling i FUS barnehagene som 
følges med et forskningsprosjekt via Universitetet i Oslo i barnehageåret 2019/2020. Barnet 
først bygger på et forskningsbasert program, Tuning in to Kids (TIK), som har som mål å styrke 
barnas emosjonelle og sosiale kompetanse, og CLASS observasjonsmetode som har tilsvarende 
mål i forhold til emosjonell støtte, ved siden av å bedre læringsmiljøet i barnehagene. 49 
barnehager i FUS kjeden er med i kompetanseutviklingen som følges av forskningen.

TIK lærer omsorgspersonene egenskaper og teknikker for å gjenkjenne, forstå og håndtere 
sine egne og barnas følelser. Barnet først er en kompetanseutvikling for alle barnehagens 
ansatte, der treningen foregår over tid og kan understøttes, utvikles og innarbeides i det 
daglige arbeidet med gode kollegaer. Det utvikles også eget støttemateriell for arbeid på 
avdelingene.

Bakgrunn for forskningen:
Nyere forskning viser at det er relasjonskompetansen til barnehagens ansatte som har 
betydning for barnas opplevelse av kvalitet. Dette tar FUS på alvor og ønsker derfor å forske 
på kompetanseutviklingen til personalet bidrar til høyere kvalitet på den sosioemosjonelle 
støtten, læringsstøtten og avdelingens organisering.

Målinger:
Alle 49 barnehager vil bli målt før oppstart av kompetanseutviklingen. Dette baseres i 
hovedsak på spørreskjema til barnehageansatte og barnas foreldre, men også observasjoner 
av avdelingens personale. Forskningsspørsmålene fokuserer rundt de barnehageansattes evne 
til emosjonsregulering og emosjonelle responsivitet, i tillegg til det sosiale og emosjonelle 
klimaet i barnehagen. Etter endt forskning vil kompetanseutviklingen rulles ut i samtlige FUS 
barnehager.

Industriveien FUS barnehage deltar ikke i dette prosjektet, men i løpet av 2020 skal barnehagen 
i gang med kompetanseutviklingen, og på sikt skal alle barnehager ha en CLASS ressursperson 
som støtte internt og som ekstern observatør.
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Hva er våre satsningsområder og hvorfor?

VÅRE SATSNINGSOMRÅDER 2018/2019. LEK OG TRYGGHET
Lov om barnehager (2017) sier at barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet som skal 
gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter. Videre 
sier Rammeplanen (2017) at omsorg er en forutsetning for barnas trygghet og trivsel, og for 
utvikling av empati og nestekjærlighet. For å synliggjøre hvordan vi skal ivareta dette, har vi 
valgt ut LEK og TRYGGHET som satsningsområder

1) LEK 2) TRYGGHET      

Leken skal ha en sentral plass i 
barnehagen og lekens egenverdi skal 
anerkjennes

I barnehagen skal alle barn oppleve å bli 
sett, forstått, respektert og få den hjelp og 
støtte de har bruk for 

Noen av våre tiltak for å oppnå dette:
   Lek i små grupper
   Følge opp barnas lekeinitiativ
   Voksne som støtter, starter, verner og 

videreutvikler leken
   Rom og lekemateriale som inspirerer 

til lek
   Felles leketema
   Samarbeide med foreldrene om lek
   Bidra til at alle barn skal oppleve glede, 

humor, spenning og engasjement 
gjennom lek

   «FUS barn» har det gøy i barnehagen

Noen av våre tiltak for å oppnå dette:
   Personalet bruker Trygghetssirkelen (cos)
   5 dagers tilvenning for de minste barna
   Fast tilknytningsperson 
   De voksne skal være en trygg base
   Gode overgangsrutiner mellom 

avdelingene
   Ivareta barnas behov for fysisk omsorg
   Møte alle barn med åpenhet, varme og 

interesse
   Være lydhør overfor barnas signaler og 

imøtekomme deres behov for omsorg
   Sørge for at alle barn opplever trygghet, 

tilhørighet og trivsel

4.  BARNEHAGENS MÅL OG SATSNINGER
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4.1 Barnehagens årstema: EVENTYR
I vårt samfunn har vi færre fortellinger som er felles. Barn som vokser opp i dag har en mengde 
ulike arenaer for kulturopplevelser og språkmøter, men de har likevel få felles arenaer. Ved å 
velge ut tre kjente eventyr ønsker vi å skape felles referanseramme på tvers av avdelingen. 
Felles referanser er viktige som samtaleemner og som leketema som gir felles forståelse og 
felles kultur. 

I følge Rammeplanen (2017) skal barnehagen bidra til at alle barn kan oppleve glede, humor, 
spenning og engasjement  – alene og sammen med andre. Leken er barnas viktigste uttrykksform, 
og ved å skape felles leketemaer som går over tid får barna felles referanserammer for leken. 
Høyskolelektor Terje Melaas (2014) presiserer hvor viktig det er at barn har felles plattform for 
felles lek. «Uten felles opplevelser, tid og kontinuitet, blir det vanskelig å finne en fellesnevner 
i leken. Og det er lett å falle utenfor om barna ikke kjenner temaet eller ikke kan bruke tingene 
i leken». 

Hele barnehagen har samme eventyr til samme tid. Vi har delt opp eventyrene i tre perioder:
   1. september- november: Bukkene bruse
   2. januar-mars: Skinnvotten
   3. april-mai: Tre små griser

BARNET 
FØRST!
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Årstemaet om eventyr er forankret i rammeplanens fagområder på følgende måte:
Fagområdene Tiltak/aktiviteter

Kommunikasjon, språk og tekst    Lytte til bøkene 
   Synge sanger 
   Invitere til samtaler  
   Leke med språket, rim og regler

Kropp, bevegelse og helse    Leke/spille skuespill; både gjennom konkreter og 
sammen med barna

   Videreutvikle motoriske ferdigheter, 
kroppsbeherskelse, koordinasjon og bevegelse

Kunst, kultur og kreativitet    Lage skuespill
   Bruke ulike teknikker for å lage rekvisitter
   Oppleve glede og stolthet over egen kulturell 

tilhørighet

Natur, miljø og teknologi    Få kunnskap om ulike dyr, både bondegårdsdyr og 
norske skogsdyr

   Utforske og eksperimentere med fysiske lover

Antall, rom og form    Oppdage matematikk i fortellingen- tre griser 
(telling), ulike størrelser på «Bukkene bruse», 
tykkelse (hus bygget med ulike materialer), 
mengde (antall dyr og plass i skinnvotten), 
plassering (hvem kommer først)



19

5.  BARNEHAGENS FORMÅL OG INNHOLD
Barnehagen vår er preget av et helhetlig tilnærming til barnas utvikling, hvor arbeidet 
med omsorg, læring, danning og kommunikasjon og språk står sentralt. Barnehagens 
samfunnsmandat er i samarbeid med hjemmet å ivareta disse behovene som grunnlag for 
allsidig utvikling hos barnet.

OMSORG
Overordna mål:

   Alle barn skal oppleve omsorgsfulle relasjoner 
   Alle barn skal bli sett, forstått, respektert og få den hjelp de har bruk for
   Barna skal også kunne vise omsorg for andre, og bli verdsatt for dette

Tiltak:
   Personalet skal legge til rette for omsorgsfulle relasjoner 
   Personalet skal være lydhør overfor barnas uttrykk og imøtekomme deres behov for omsorg
   Personalet skal støtte og oppmuntre barna til å vise omsorg for andre og til selv å kunne 

ta imot omsorg

LÆRING
Overordna mål: 

   Alle barn skal oppleve et stimulerende miljø som støtter opp om å leke, utforske og mestre 
   Alle barn skal oppleve at deres nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær anerkjennes ligger 

til grunn for læringsprosessene 
   Alle barn skal oppleve å få bruke hele kroppen og alle sanser i sine læringsprosesser

Tiltak:
   Personalet skal sørge for et inkluderende miljø som bidrar til egen og andres læring
   Personalet skal støtte og berike barnas initiativ, undring, nysgjerrighet, kreativitet og tiltro 

til egne evner
   Personalet skal sørge for at alle barn får varierte opplevelser og erfaringer, utfordringer og 

mestringsopplevelser
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DANNING
Overordna mål: 

   Alle barn skal få oppleve at de voksne støtter de i deres nysgjerrighet til verden rundt seg, 
slik at de legger grunnlag for modige, selvstendige og ansvarsfulle deltakelse i samfunnet

   Alle barn skal få delta i beslutningsprosesser og utvikling av felles innhold
   Alle barn skal oppleve at handlinger som fremmer samhold og solidaritet blir verdsatt av 

de voksne

Tiltak:
   Personalet skal støtte barns aktivitet, engasjement og deltakelse i fellesskapet
   Personalet skal utfordre barnas tenkning og følge opp deres perspektiv
   Personalet skal fremheve mangfold og ulikhet som grunnlag for opplevelser, utforskning 

og læring.

SPRÅK OG KOMMUNIKASJON
Overordna mål:

   Alle barn skal få god språkstimulering
   Alle barn skal oppleve at deres kommunikasjonsuttrykk skal bli verdsatt og anerkjent
   Alle barn som er flerspråklig skal oppleve at deres hjemmespråk skal bli anerkjent og løftet 

frem

Tiltak:
   Personalet skal sørge for at alle barn skal få varierte og positive erfaringer med å bruke 

språk
   Personalet skal respondere på barnas ulike uttrykk og støtte dem videre i deres språkutvikling
   Personalet skal bidra til at språklig mangfold blir en berikelse for alle barna.
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Rammeplanen (2017) sier: Barnehagen skal ivareta barnas rett til medvirkning ved å legge 
til rette for og oppmuntre til at barna kan få gitt uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige 
virksomhet. Barnehagen skal legge til rette for foreldresamarbeid og god dialog med foreldrene.
 
Barns medvirkning Foreldre/foresattes medvirkning

   Barna skal jevnlig få mulighet til 
aktiv deltakelse i planleggingen 
og vurderingen av barnehagens 
virksomhet

   Barnas synspunkter skal tillegges vekt i 
samsvar med deres alder og modenhet.

   På individnivå-med foreldrene til hvert 
enkelt barn

   På gruppenivå- gjennom foreldrerådet 
og samarbeidsutvalget

Noen av våre tiltak for å oppnå dette: Noen av våre tiltak for å oppnå dette:

   Vi tar barnas innspill på alvor
   Barna får være med å planlegge felles 

aktiviteter
   Barnehagen observerer og følger opp 

alle barns ulike uttrykk og behov, også 
de yngste barna som ikke har språk

   Barnas innspill har innvirkning på 
årstema og månedsplanlegging

   Årlig sommertreff
   Foreldretreff
   Lucia markering med foreldre
   Høsttakkefest ute- i samarbeid med SU 

(istedenfor FN dag i år)
   Foreldremøter
   Tilbud om to foreldresamtaler pr.år
   Sommerfest
   Påskefrokost
   Daglig kontakt i hente- og 

bringesituasjoner
   MyKid som direkte 

kommunikasjonsplattform
   FAU (Foreldrerådets arbeidSutvalg) 
   SU (Samarbeidsutvalget)
   Utveksle observasjoner og vurderinger

6. BARNS RETT TIL MEDVIRKNING
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Industriveien FUS barnehage sitt verdigrunnlag bygger på en helhetlig tilnærming til barnas 
utvikling. Barndommen har egenverd, i og verdigrunnlaget bygger det som er fastsatt i 
barnehageloven og internasjonale konvensjoner som barnekonvensjonen. Barnehagen 
bygger på grunnleggende verdier fra kristen og humanistisk arv og tradisjon, og som kommer 
til uttrykk i verdier i ulike religioner og livssyn som er forankret i menneskerettighetene. 
Viktige verdier er: å fremme demokrati, mangfold og gjensidig respekt, likestilling og likeverd, 
bærekraftig utvikling, livsmestring og helse.

Demokrati:  
Barna i Industriveien FUS barnehage skal oppleve demokratiforståelse ved alle skal å få 
anledning til å ytre seg, bli hørt og delta. Barna skal ha mulighet til å bidra og medvirke til 
barnehagens innhold, uavhengig av språklige ferdigheter. 

Eks. Barna kan være med på å velge tursted, musikk og bøker. I slike prosesser skal alle barna 
få sin mening, selv om det ikke alltid blir deres valg som blir gjennomført. 

Mangfold og gjensidig respekt: 
Barna i Industriveien FUS barnehage skal oppleve at det finnes mange måter å tenke, handle 
og leve på. Personalet skal fremme respekt for menneskeverdet, og fremme tanken på at alle 
kan lære av hverandre selv om man er forskjellige. Barnehagen skal vise hvordan alle kan 
lære av hverandre og fremme barnas nysgjerrighet og undring over likheter. Barnehagen skal 
synliggjøre variasjoner i verdier, religion og livssyn og by på varierte sosiale fellesskap. 

7.  BARNEHAGENS VERDIGRUNNLAG
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Likestilling og likeverd: 
Barnehagen vår har fokus på nestekjærlighet, og å motvirke alle former for diskriminering. 
Alle barn skal bli sett, hørt og oppmuntret til å delta i fellesskap i alle aktiviteter.

Bærekraftig utvikling:   
Barnehagen skal lære barna å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Rammeplanen (2017) 
sier: Bærekraftig utvikling omfatter natur, økonomi og sosiale forhold og er en forutsetning for 
å ta vare på livet på jorden slik vi kjenner det.

Vi jobber med bevisstgjøring om hvordan vi kan bevare naturens ressurser gjennom 
gjenvinning og kildesortering, for at barna skal forstå at deres handlinger har konsekvenser 
for fremtiden. 

Vi går mye på tur slik at barna skal bli kjent med naturen i nærmiljøet og dermed bidra til at 
de ønsker å ta vare på naturen.
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Livsmestring og helse: 
Barnehagen har jobbet mye med helsefremmende tiltak fordi vi mener at barns psykiske og 
fysiske helse er viktig. 

Rammeplanen (2017) sier at: barnehagen skal aktivt legge til rette for utvikling av vennskap 
og sosialt fellesskap. Videre skal barnehagen forebygge, stoppe og følge opp diskriminering, 
utestengning, mobbing, krenkelser og uheldige samspillsmønstre.

Fremme vennskap Forebygge, stoppe og håndtere mobbing

•   Personalet skal legge til rette for utvikling av vennskap 
og sosialt fellesskap

•   Barna skal erfare å være betydningsfulle for fellesskapet 
og være i positivt samspill med barn og voksne

•   Barnas selvfølelse skal støttes, samtidig som de skal få 
hjelp til å mestre balansen mellom å ivareta egne behov 
og det å ta hensyn til andres behov

•   Barnehagen skal arbeide kontinuerlig med å støtte 
og utvikle enkeltbarns og barnegruppens sosiale 
ferdigheter

•   Barnehagen skal ha en helsefremmende og 
forebyggende funksjon og bidra til å utjevne forskjeller 
(danning)

•   Barnehagen skal være et trygt og utfordrende sted der 
barna kan prøve ut ulike sider ved samspill, fellesskap 
og vennskap.

•   Barnehagen skal fremme samhold og solidaritet 
samtidig  som individuelle uttrykk og handlinger skal 
verdsettes og følges opp 

•   Barnehagen har utarbeidet en egen Handlingsplan mot 
mobbing

•   Personalet har kunnskap om «Mobbeatferd i 
barnehagen»- basert på boken av Ella C. Idsøe og Pål 
Roland (2017)

•   Aktiviteter for å stimulere og utvikle empatiske 
ferdigheter

•   Aktiviteter knyttet til selvsikkerhet og selvhevdelse- 
barna skal lære seg hvordan man kan respondere på 
mobbesituasjoner

•   Aktiviteter for å lære problemløsningsstrategier

•   Gjennom samspill, dialog, lek og utforskning skal 
barnehagen bidra til at barna utvikler kritisk tenkning, 
etisk vurderingsevne, evne til å yte motstand og 
handlingskompetanse slik at de bidrar til endring 

Noen av våre tiltak for å oppnå dette:

•   Vennegrupper

•   Lage «vennehjerter»

•   Sosial kompetanseverktøy- De ti vennebøker

•   Støtte barna i å ta andres perspektiv

•   Støtte barna i å sette egne grenser

•   Samlingsstund om normer og regler for samhandling

•   Lese bøker om vennskap

•   Hjelpe barna til å komme inn i lek, støtte, verne og 
videreutvikle leken.

•   Fellesarrangement

•   Tilstedeværende voksne

•   Positive ferdigheter forsterkes

•   På FUS-dagen feirer vi vennskap i FUS barnehagene. 
Vennskap er det beste virkemiddelet mot mobbing, 
og over 16.000 små og store i FUS deltar med sang og 
musikk, lek og mye annet gøy.

Noen av våre tiltak for å oppnå dette:

•   Voksne som gode rollemodeller

•   Samlingsstund med rollespill

•   Barnemøter, snakke om mobbing

•   Barna skal lære å sette ord på følelser

•   Barna skal utvikle toleranse og respekt for ulikheter

•   Barna lære seg å være vennlige overfor andre barn og 
voksne

•   Innføre den gyldne regel: Du skal være mot andre som 
du vil at andre skal være mot deg.

•   Modellere hjelpsomhet

•   Tilegne seg ferdigheter relatert til selvsikkerhet/ 
selvhevdelse: beholde roen, ignorere, si nei, stå opp 
mot mobbeatferd, be en voksen om hjelp

•   Personalet deltar og veileder barna i leken

•   Øve på «mobbescenarer» gjennom rollespill for å trene 
på forskjellige responser og hvilke konsekvenser man 
kan oppnå

•   Lese bøker for barna om temaet
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BARNET 
FØRST!
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Rammeplanen er en offentlig vedtatt læreplan som gjelder for alle barnehager i Norge. 
Rammeplanen er en forskrift til barnehageloven som beskriver mer detaljert hva barnehagen 
skal inneholde og hvilket ansvar personalet har. Rammeplanen kan lånes i barnehagen eller 
leses i sin helhet på internett: bruker/AppData/Local/Microsof file:///C:/Users/t/Windows/
INetCache/IE/DJJMD1JR/rammeplan-for-barnehagen-bokmal2017.pdf

Progresjonsplan for fagområdene: 
Fagområder 1-2 åringene 3-4 åringene 5-6 åringene

TILTAK TILTAK TILTAK

Kommunikasjon, 
språk og tekst

Barnehagen skal 
bidra til at barn 
leker med språk, 
symboler og tekst 
og stimulere 
til språklig 
nysgjerrighet, 
bevissthet og 
utvikling.

•   Bøker, sanger, rim, regler

•   Kjenne navn på voksne 
og barn på avdelingen

•   Begrepslæring

•   Bruke leken som arena 
for språket

•   Språkposer med 
konkreter

•   Øve på å ta imot 
beskjeder

•   Tegn til tale- noen av de 
viktigste tegnene

•   Bøker, sanger, rim, regler

•   Bruk av digitale verktøy

•   Øve på å ta imot og gi 
beskjeder

•   Bruke leken som 
språkarena

•   Øve på konfliktløsning

•   Lytte ut første lyd i navnet 
sitt

•   Samarbeid med Pedagog 
for minoritetsspråklige 
førskolebarn Språkgrupper

•   Voksne som gode 
språkmodeller

•   Høytlesning, dramafortelling, 
sang og samtale.

•   Kunne gjenfortelle en fortelling

•   Høre på bøker med en del tekst

•   Kjenne igjen sitt eget navn

•   Samtaler rundt følelser

•   Øve på konfliktløsning 
(vennebøker)

•   Bruke leken som arena for 
språk

•   Bruk av digitale hjelpemidler

•   Lekeskrive og leselytte

•   Samarbeid med Pedagog 
for minoritetsspråklige 
førskolebarn i Nittedal 
kommune

•   Språkgrupper

•   Voksne som gode 
språkmodeller

Kropp, bevegelse, 
mat og helse

Barnehagen skal 
legge til rette 
for at alle barn 
kan oppleve 
bevegelsesglede, 
matglede og 
matkultur, mentalt 
og sosialt velvære 
og fysisk og 
psykisk helse.

•   Friluftsopplevelser

•   Deltakende i påkledning

•   Gå, klatre, balansere og 
hinke

•   Friluftsopplevelser

•   Bevegelsessanger

•   Smøre maten sin selv, 
spise og drikke selv

•   Utvikle motoriske 
ferdigheter

•   Lek med vann

•   Ro og hvile

•   Aktiviteter i gymsal

•   Videreutvikle motoriske 
ferdigheter

•   Mestre påkledning

•   Friluftsopplevelser

•   Bevegelsessanger

•   Ro og hvile

•   Smøre maten sin selv

•   Aktiviteter i gymsal

•   Utvikle sine finmotoriske 
ferdigheter

•   Utfordres til å bruke 
kroppen aktivt

•   Utvikle forståelse for egen 
og andres kropp og at alle er 
forskjellige

•   Lage sunn mat

•   Aktiviteter i gymsal

•   Ro og hvile

•   Friluftsopplevelser, med 
motoriske utfordringer

•   Mestre å kle på seg selv

•   Fokus på hygiene

•   Mestre ulike finmotoriske 
aktiviteter

•   Beherske ulike fysiske 
aktiviteter

8.  BARNEHAGENS FAGOMRÅDER
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Kunst, kultur og 
kreativitet

Barnehagen skal 
legge til rette for 
samhørighet og 
kreativitet ved å 
bidra til at barna 
får være sammen 
mo å oppleve og 
skape kunstneriske 
og kulturelle 
uttrykk.

•   Utforske og bruke ulike 
materialer. 

•   Mimelek, sang og dans.

•   Bli kjent med farger

•   Oppleve glede ved 
fellesskap

•   Leke og utforske 
rytmeinstrumenter

•   Utforske og bruke ulike 
materialer 

•   Sang, dans, musikk og 
drama

•   Lære seg fargene

•   Oppleve glede ved 
fellesskap

•   Nettbrett

•   Lek med plastelina

•   Klippe med saks

•   Utforske og bruke ulike 
materialer. 

•   Fargelære

•   Lage musikkinstrumenter

•   Bruke ting fra naturen i 
formingsaktiviteter

•   Nettbrett

•   Sang, dans, musikk og drama

Natur, miljø og 
teknologi

Barnehagen skal 
legge til rette for 
at barna skal få 
et mangfold av 
naturopplevelser 
og oppleve naturen 
som arena for lek 
og læring.

•   Søppelsortering

•   Kjenne til navnet på 
noen dyr, insekter og 
blomster

•   Bli kjent med 
kjennetegnene ved de 
ulike årstidene

•   Se i bøker om naturen

•   Gå på «insektsjakt»

•   Gå på oppdagelsesferd i 
naturen

•   Oppleve glede ved å 
være ute i all slags vær

•   Søppelsortering

•   Kunne navnene på flere 
dyr, insekter og blomster

•   Vite at det finnes ulike 
årstider og hva som 
kjennetegner disse

•   Lese og studere bøker om 
naturen

•   Observere og utforske 
ulike insekter og småkryp

•   Få gode opplevelser med 
friluftsliv året rundt

•   Søppelsortering, lære om 
gjenbruk

•   Grave ned ting i jorda, og grave 
de opp igjen senere

•   Delta i vårryddeaksjonen

•   Kunne navnene på de 
ulike årstidene og hva som 
kjennetegner disse

•   Kjenne til ulike planter, trær og 
blomster i naturen

•   Låne bøker fra biblioteket om 
naturens mangfold

•   Gjennomføre eksperimenter i 
naturen

•   Vise respekt for naturen og 
dyrelivet

•   Utvikle respekt og forståelse 
for hvordan ta vare på naturen

Fagområder 1-2 åringene 3-4 åringene 5-6 åringene

TILTAK TILTAK TILTAK
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Etikk, religion og 
filosofi

Barnehagen skal la 
barna få kjennskap 
til fortellinger, 
tradisjoner, verdier 
og høytider i 
ulike religioner og 
livssyn

•   Vise omsorg for andre

•   Oppleve og erfare 
høytider

•   Øve på å løse konflikter 
ved hjelp av en voksen

•   Vise omsorg overfor 
andre, hjelpe andre

•   Lære om ansiktsuttrykk 
og hva de betyr

•   Lære å hilse, takke, 
vente på tur, spørre om 
hjelp

•   Bli kjent med følelsene: å 
være lei seg, glad og sint

•   Få kjennskap til fortellinger, 
tradisjoner, verdier og 
høytider i ulike religioner 
og livssyn

•   Øve på å løse konflikter og 
ta andres perspektiv

•   Fokus på grunnleggende 
verdier, Gjør mot andre det 
du vil at andre skal gjøre 
mot deg

•   Bli kjent med eget 
følelsesuttrykk hos seg 
selv og andre

•   Oppleve seg sett, hørt og 
forstått

•   Få kjennskap til fortellinger, 
tradisjoner, verdier og høytider 
i ulike religioner og

•   Skape interesse for samfunnets 
mangfold- tolerere ulikheter

•   Samtale og undre seg over 
eksistensielle spørsmål

•   Kunne løse konflikter 
og ta andres perspektiv 
(vennebøker)

•   Markere samefolkets dag

•   Utvikle empati, si unnskyld

Nærmiljø og 
samfunn

Barnehagen 
skal gjennom 
utforskning, 
opplevelser og 
erfaring, bidra 
til å gjøre barna 
kjent med eget 
nærmiljø, samfunn 
og verden. 

•   Skape et nettverk 
for foreldrene, eks. 
påskefrokost, Lucia og 
sommerfest

•   Gå turer i nærmiljøet

•   Utforske ulike landskap

•   Øve på seg sosiale 
ferdigheter som å dele 
sammen med en voksen

•   Øve seg på å gå på turer 
og hvilke regler som 
gjelder 

•   Naturen som arena for 
lek

•   Skape et nettverk 
for foreldrene, eks. 
påskefrokost, Lucia og 
sommerfest

•   Gå på turer og bli kjent i 
lokalmiljøet, samt noen 
nærtilbud

•   Tilegne seg sosiale 
ferdigheter som å dele, 
lytte og forhandle

•   Kjenne til noen viktige 
trafikkregler

•   Naturen som arena for lek 
og læring

•   Skape et nettverk for 
foreldrene, eks. påskefrokost, 
Lucia og sommerfest Bli kjent 
med lokalhistorie 

•   Gå tur i nærmiljøet, ulike 
turstier, bibliotek og butikk

•   Begynnende kjennskap til 
menneskerettighetene

•   Bli kjent med den samiske 
kulturen

•   Kunne noen viktige 
trafikkregler

•   Naturen som arena for lek, 
undring, utforskning og læring

Antall, rom og 
form

Barnehagen 
skal synliggjøre 
sammenhenger og 
legge til rette for at 
barna kan utforske 
og oppdage 
matematikk 
i dagligliv, i 
teknologi, natur, 
kunst og kultur 
og ved selv 
være kreative og 
skapende.

•   Sortere- legge riktig leke 
på plass

•   Lære telling gjennom 
rytmeleker og sanger

•   Rim og regler som 
omhandler tall og 
mengder 

•   Sortere etter størrelse, 
farge og form, f.eks ved 
hjelp av kloss

•   Gjenkjenne former: Sirkel, 
trekant, firkant

•   Bevisst bruk av tall i 
daglige situasjoner. Spill, 
lotto, perler.

•   Bevisst bruk av begreper 
om størrelser og 
rekkefølge.

•   Bruk av konkreter for å 
illustrere lengde, bredde 
og mengde

•   Rim og regler som 
omhandler tall og mengder 

•   Lek med tall, farger og 
former

•   Lære om rekkefølge, f.eks. 
ved påkledning

•   Leke med matematiske 
begreper, lage butikk (sortering 
og plassering)

•   Utforske og oppdage 
sammenhenger i naturen, 
samfunnet og universet

•   Gå på mønsterjakt

•   Kjenne til dager og måneder

•   Kjenne til begreper stor-liten

•   Sammenlikne, telle konkreter

•   Kunne matematiske begreper 
som sirkel, kvadrat, rektangel 
og trekant

•   Bli kjent med målenheter, f.eks. 
ved å bake

Fagområder 1-2 åringene 3-4 åringene 5-6 åringene

TILTAK TILTAK TILTAK
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8. 1. Barnehagens digitale praksis
Barnehagens digitale praksis: skal bidra til barnas lek, kreativitet og læring. Rammeplanen 
(2017) sier at digitale verktøy skal støtte opp om barns læreprosesser og fylle rammeplanens 
føringer for et rikt og allsidig læringsmiljø for alle barn. Hos oss er personalet aktive sammen 
med barna.

1-2 år 3-4 år 5-6 år
•   Bli kjent med nettbrett
•   Barna  kan være med å 

fotograferer og skrive ut bilder

•   Erfare bruk av pedagogiske 
tilrettelagte spill

•   Barna er med å fotograferer og 
skriver ut bilder

•   Kunne skrive sitt eget navn
•   Kunne bruke tastatur og mus
•   Kunne fotografere og 

dokumentere hverdagen sin
•   Være med å eksperimentere 

med tegneprogram

8.2 SmartMat FUS 
SmartMat er et mat- og måltidsprosjekt som først og fremst skal fremme matglede hos 
barna. Vi mener at trivelige måltider bidrar til matglede og gode matvaner for barna i FUS 
barnehagene. De ansatte er gode rollemodeller for barna ved måltider gjennom å spise mat 
sammen med dem, og gjennom å være fysisk aktive i inne- og utelek

Næringsrik og riktig mat som inneholder nok av de gode «byggeklossene» er en forutsetning for å sikre optimal 
utvikling av hjernen og resten av kroppen. Dette bidrar til at barna får overskudd til aktivitet og konsentrasjon.

Barn inspirerer hverandre i lek og felles aktiviteter. De er nysgjerrige og utforskende, og vår oppgave er å stimulere 
og oppmuntre barna til dette også ved måltidene, og gi dem nye smaksopplevelser. Barnehagen er en fin arena for 
å gjøre barna kjent med et variert utvalg av råvarer. Slik kan FUS barnehagene bidra til å gi barna et rikere og mer 
variert kosthold. 

•   VI SERVERER GRØNNSAKER TIL MÅLTIDENE. – Vi serverer grønnsaker så ofte vi kan – både oppskårne grønnsaker til 
brødmåltider, og varmmåltider. 

•   VI BRUKER FISKEMAT MED HØYT FISKEINNHOLD

•   VI BRUKER NÆRINGSRIKT KORN. – Vi bruker næringsrike kornsorter med mest mulig fullkorn. Vi baker vårt eget brød 
sammen med barna en gang i uken

•   VI BALANSERER INNTAKET AV ULIKE TYPER FETT. – Det betyr at vi bruker plantefett som for eksempel olivenolje, samt 
meierifett fra smør og ulike melkeprodukter.

•   VI BRUKER VANN SOM TØRSTEDRIKK. – Vi drikker vann når vi er tørste, og drikker kun saft til fest.

•   VI BRUKER I STØRST MULIG GRAD NATURLIGE SØTNINGSSTOFFER. – Det betyr at vi bruker naturlig søte ting som 
f.eks. frukt, bær og honning (honning er ikke anbefalt til barn under ett år).

•   VI HAR GOD BALANSE MELLOM VARMMÅLTIDER OG BRØDMÅLTIDER FOR Å SKAPE VARIASJON 
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Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet som skal planlegges, vurderes og 
dokumenteres. Målet er å gi barna et tilrettelagt tilbud som er bygget på barnehageloven og 
rammeplanen. For å oppnå dette bruker barnehagen modellen om lærende organisasjon.

Som pedagogisk samfunnsinstitusjon må barnehagen være i endring og utvikling. Barnehagen 
skal være en lærende organisasjon slik at den er rustet til å møte nye krav og utfordringer. 
Kvalitetsutvikling i barnehagen innebærer en stadig utvikling av personalet.

Planlegging 
Planleggingen skal baseres på observasjon, dokumentasjon, refleksjon, systematisk vurdering 
og samtaler med barn og foreldre. Videre skal den gi grunnlag for å tenke og handle langsiktig 
og systematisk. Personalet skal ha hovedfokus på barns trivsel og utvikling, både individuelt 
og i gruppe.

Handling
Barnehagen utarbeider planer for kortere og lengre tidsrom. Personalet utarbeider 
månedsplaner og/eller periodeplaner utarbeides av pedagogiske ledere som legges ut på 
MyKid. Styrer og fagarbeider leder prosessen med å sammenfatte en årsplan. Årsplanen er 
et arbeidsredskap for personalet, og skal vise hvordan barnehagen arbeider for å omsette 
Rammeplanen og FUS sine tilpasninger i praksis. Gjennomføringene av planene må være så 
fleksible at det er rom for spontanitet og barns medvirkning. 

Barnehagen skal i sin årsplan informere om:
   Hvordan vurderingen skal gjennomføres
   Hva som skal vurderes
   Hensikten med vurderingen
   Barnehagens digitale praksis

9.   PLANLEGGING, HANDLING, OBSERVASJON 
OG REFLEKSJON
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MODELL FOR PEDAGOGISK PLANLEGGING, HANDLING, 
OBSERVASJON OG REFLEKSJON

Refleksjon
Det å være en lærende organisasjon vil si at det reflekteres over arbeidet som blir gjort, og der 
deltagelse og medvirkning fra de ansatte står sentralt. Det er viktig at det er en systematisk 
refleksjon og vurdering av barnehagens egen praksis i forhold til rammeplanens bestemmelser. 
Hensikten med refleksjon er at personalet lærer av egen praksis og bidrar til å utvikle 
barnehagen som pedagogisk virksomhet. Refleksjon handler om bevisste tankeprosesser, 
hvor hensikten er å belyse en sak fra ulike perspektiver. 

Vi har årlige brukerundersøkelser hvor foreldre/foresatte får mulighet til å komme med en 
vurdering av arbeidet i barnehagen. Denne er nyttig for oss slik at vi kan få flere innspill på 
vår egen egen praksis og hele tiden jobbe bli bedre. 

PLANLEGGING 

HANDLING 

REFLEKSJON 

OBSERVASJON
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Dokumentasjon
Dokumentasjon er synliggjøring av hvordan personalet jobber i tråd med kravene fra 
barnehageloven og rammeplanen. Dokumentasjon bidrar til at barnehagen blir en lærende 
organisasjon, og synliggjør hvordan barnehagen fortolker og realiserer rammeplanens innhold 
og oppgaver. 

Pedagogisk dokumentasjon brukes for å se hva barna er opptatt av, for å forstå deres 
strategier for læring og som grunnlag for å drive prosjektarbeid i barnehagen.  Pedagogisk 
dokumentasjon henger nøye sammen med et barnesyn der alle barn ses som kompetente, 
med evne, vilje og lyst til å utforske, leke og lære. Hensikten er å utfordre og videreutvikle 
personalets syn på barn, på læring og på kunnskap.

Noen av våre dokumentasjonsmetoder er: Periodevis tilbakeblikk over vårt pedagogiske 
arbeidet i den foregående perioden, synliggjøring av bilder og tekst på MyKid og Facebook, 
og dokumentasjon som blir hengt opp som er synlig for barna.
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Barnehagen skal legge til rette for foreldresamarbeid og god dialog med foreldrene.

Hjem- barnehage Bytte mellom avdelingene Barnehage - skole

Barnehagen skal i samarbeid med 

foreldrene legge til rette for at 
barnet skal få en trygg og god start 
i barnehagen

Personalet skal sørge for at barn og 
foreldre får tid og rom til å bli kjent 
med barna og personalet når de 
bytter barnegruppe

Barnehagen skal i samarbeid med 
foreldre/foresatte og skolen legge til 
rette for at barna kan få en trygg og 
god overgang fra barnehage til skole 
og SFO.

•   Åpen dag

•   Besøksdag

•   Hvert barn får sin 
tilknytningsperson

•   Fem dagers tilvenning, der 
foreldrene er aktivt med

•   Oppstartssamtale

•   God kommunikasjon med 
foreldre/ foresatte

•   Foreldrene deltar aktivt i praktiske 
oppgaver og har hovedansvaret 
for barnet

•   Felles planlegging om overgang

•   Tilknytningsperson

•   Besøksdager på ny avdeling

•   Overgangssamtale med foresatte

•   Informasjonsskriv til foreldre

•   Åpen dialog med foreldre/
foresatte

•   Tilbud om overgangssamtale

•   Sonevise foreldremøter i barnehagen 
med skoleledere/1. klasselærere 
og daglig leder/fagleder og 
barnehagelærer

•   Plan for overgang barnehage- skole 
fra Nittedal kommune: Brosjyren: 
«Velkommen til nittedalsskolen»

•   Samarbeid på tvers av avdelingene, 
slik at skolestarterne blir kjent

•   Arbeid i egen «skolestartergruppe»

•   Samtale om overgang barnehage-
skole med foreldre/foresatte

•   Enkelte skoler kommer på besøk

•   Foreldre og barn besøker skolen i 
mai/juni

•   Felles fokus på lek og språk

•   Informasjonsskriv og evt. samtale 
med skolen (med samtykke fra 
foreldre)

•   Egne arrangementer 

10.  SAMARBEID OG OVERGANG
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10.1 Samarbeid barnehage-skole
Barnehagelærerne i barnehagen vår har sammen med andre barnehagelærere og lærere i 1. 
klasse samarbeidet om følgende skoleforberedende aktiviteter: 

A.  Sosial ferdigheter: barnehagens kjerneoppgave er å støtte utviklingen av barnets sosiale 
ferdigheter.

 •  Barna har et positivt selvbilde
 •  Lære vennskap og forebygge mobbing
 •  Lære sosial kompetanse gjennom lek
B.  Førmatematiske ferdigheter: barnehagen skal legge til rette for at barn får matematiske 

erfaringer.
 •   Barna skal leke og utforske, undre seg over sammenhenger og oppdage mønster og 

system
 •  Barna skal få erfaringer med tall og mengde i meningsfylte situasjoner
 •   Barna skal få oppleve matematikkglede ved å undersøke og erfare matematiske 

problemer
C.  Motorisk bevissthet: Barnehagen skal legge til rette for at barn oppdager, erfarer og lærer 

verden å kjenne med kroppen som utgangspunkt
 •  Barna skal oppleve trivsel, glede og mestring ved bevegelse
 •   Barna skal oppleve å videreutvikle motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse og 

koordinasjon 
 •  Barna får trene på finmotorikk og funksjonelt blyantgrep
D.  Språklig bevissthet: Barnehagen legger til rette for kreative lekemiljøer hvor leken og 

språket får utfolde seg.
 •   Barna skal oppleve å bli stimulert til språklig nysgjerrighet og bevissthet gjennom 

lek
 •  Barna skal daglig bli lest for og erfare å leke med språk, lyd, rim og rytme
 •  Barna skal bli oppmuntret til å bruke språket aktivt i samtaler 
 •  Barna skal bli oppmuntret til å leke og utforske skriftspråket

Sonevise foreldremøter med barnehagelærere og representanter fra skolen (som regel en 
1.klasse lærer, en ansatt fra SFO og undervisningsinspektør) blir avholdt i en barnehage i 
januar det året barnet begynner på skolen.
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