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Barnehagene i Norge er lagt under Kunnskapsdepartementet, og er dermed første leddet i 
utdanningssystemet. Samtidig som vi er en del av det helhetlige utdanningssystemet er det 
viktig, å trekke frem barnehagens egenart. Barnehagen er en omsorgs- og læringsarena med 
eget lovverk og egen rammeplan. 

Barnehagens årsplan har flere funksjoner. Den skal være et pedagogisk arbeidsverktøy for 
barnehagens personale og styre virksomheten i en bevisst uttalt retning.
Planen er et utgangspunkt for foreldrenes mulighet til å påvirke barnehagens pedagogiske 
innhold. Foreldrene skal ha mulighet til å medvirke og vi ønsker derfor foreldrenes innspill og 
tilbakemeldinger.

 
VÅR VISJON I FUS
Sammen gir vi barndommen verdi;
Lek og glede – og hverdagsmagi. 

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.

FUS-barna skal kjennetegnes ved at de:
   Har et positivt selvbilde
   Er trygge og forskende, trives i lek og har vennekompetanse
   Gleder seg til “resten av livet”, og vet at de har påvirkningsmulighet
   Har det gøy i barnehagen

INNLEDNING
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HVA DU KAN FORVENTE AV OSS I PRESTMOSEN FUS BARNEHAGE
Vi har vennegaranti. Barn skaper og etablerer vennskap i ulikt tempo, og det er viktig at vi 
er tilstede for barna for å veilede og støtte når de skaper relasjoner. Vennskap er en beskyt-
telsesfaktor mot ensomhet og isolasjon igjennom livet, vi jobber derfor bevisst med sosial 
kompetanse.

Vi har fokus på å 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.

Vi har lekekompetanse. I dette ligger det at vi har en forståelse om de ulike rollene man må 
ta i leken, og hvordan vi kan utvide leken. Vi skal være veileder og pådrivere, vi skal være le-
keambassadører og kjempe for at leken skal komme først, slik at leken er en arena for læring 
og mestring.

Vi finner hverdagsmagi. De magiske øyeblikkene som oppstår når barn gjør en ny oppdagelse 
og utvider sin horisont er det som driver oss.  Vi bidrar til å skape hverdagsmagi, ved å gi 
barna impulser og opplevelser de kan ta med seg inn i leken.

Daglig Leder
Prestmosen FUS barnehage
Anne H. Hønstvedt
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Prestmosen FUS barnehage ligger i utkanten av et boligfelt i Nannestad. Vi har et stort  
lekeområde med skogen rett utenfor gjerde. Prestmosen FUS barnehage er en privat barneha-
ge som eies av Trygge barnehager.

Barnehagen er bygget som en avdelingsbarnehage. Barn og voksne har sin faste avdelings-
tilhørighet, samtidig som barnehagen blir sett som en helhet.

PRESTMOSEN FUS BARNEHAGE BESTÅR AV 5 AVDELINGER:
Soria Moria 0-2 
soriamoria.prestmosen@bhg.no
Tlf: 97 05 70 42

Eventyrkroken 0-2 år 
eventyrkroken.prestmosen@bhg.no 
Tlf: 97 05 70 43

Trollstua 1-2 år 
trollstua.prestmosen@bhg.no 
Tlf: 97 05 70 45

Dovrefjell 3-5 år 
dovrefjell.prestmosen@bhg.no 
Tlf: 97 05 70 46

Alvebo 3-5 år 
alvebo.prestmosen@bhg.no 
Tlf: 97 05 70 44

Våre åpningstider er fra kl 06.45 - 17.15. Vi holder åpent hele året, men holder stengt  
5 planleggingsdager i barnehageåret.

OM OSS
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Stortinget har fastsatt bestemmelser og retningslinjer for alle barnehager, henholdsvis i  
Barnehageloven og i Rammeplan for barnehagene. 

Barnehagens pedagogiske innhold skal synliggjøres i en pedagogisk årsplan og  
barnehagens drift formaliseres i følgende styringsdokumenter:

   Lov om barnehager
   FNs barnekonvensjon       
   Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver
   Årsplan/ periodeplan/avdelingsplan
   Barnehagens vedtekter
   FUS serviceerklæring 
   FUS etiske retningslinjer
   FUS visjon og verdier

BARNEHAGENS STYRINGSDOKUMENTER
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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 VISJON
Sammen gir vi barndommen verdi:
Lek og glede, –og hverdagsmagi.

FUS VERDIER
Glødende, Skapende og Tilstedeværende

Verdiene er kulturbærerne 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.

I Prestmosen FUS
   Jobber vi bevisst med leke og læringsmiljø

   Observerer vi barnas lek, slik at lekemiljøene tar utgangspunkt i barnas interesser
   Vet vi at leken har en sentral rolle i for barndommens egenverdi
   Er voksne aktivt deltagende i leken og har kunnskap om ulike roller i leken
   Legger vi til rette for god lek, ved å skape nye installasjoner i lekemiljøene for å pirre barns 
nysgjerrighet og tilføre leken nye impulser. 

   Legger vi  til rette for mindre lekegrupper slik at vi er tilstedeværende og aktivt obser-
verende for å støtte leken og det enkelte barnet.

   Legger til tette for mindre grupper i løpet av dagen for å styrker vennskap og nære rela-
sjoner

   Følger vi med på ny forskning og faglitteratur, og søker aktivt opp inspirasjon for å skape 
engasjement

 

BARNEHAGENS VERDIGRUNNLAG  
OG HOVEDMÅL
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BARNET FØRST 
Barnehageårene er en svært betydningsfull periode for barnas utvikling, både sosialt,  
emosjonelt, kognitivt, språklig og motorisk. Barnehagen har en avgjørende rolle i å tilrette-
legge for et omsorgs- og læringsmiljø av høy kvalitet. I FUS barnehagene har vi et felles slag-
ord, «Barnet først». Det innebærer at alt vi gjør skal være for barnets beste. «Barnet først» 
er også navnet på vår kompetanseutvikling, der målet er å etablere et helthetlig system for å 
styrke de ansattes handlingskompetanse og kunnskap om hvordan støtte barna i sin utvikling 
og læring. 

HVA ER KJERNEN I Å SKAPE GOD KVALITET FOR BARNA 
Den viktigste faktoren for å fremme barns omsorgs- og læringsmiljø i barnehagen er  
kvaliteten på de ansattes samspill med barna. Vårt mål er at alle barn skal bli møtt av ansatte 
som viser sensitivitet, entusiasme og glede. Alle barn skal oppleve et miljø som er fritt for 
krenkelser og et rikt leke- og læringsmiljø, som bidrar til trivsel og progresjon. For å sikre høy 
kvalitet på relasjonen må vi vite hva som egentlig skjer i møtet mellom den ansatte og barnet. 
Vi skal sikre at vår atferd som ansatte er preget av handlinger som fremmer og ikke hemmer 
barnets trivsel, utvikling og læring. 

Barnet først bygger på et forskningsbasert program, Tuning in to Kids (TIK), der målet er 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 barne-
hagene. Barnet først er en kompetanseutvikling for alle barnehagens ansatte, der treningen 
foregår over tid og blir understøttet, utviklet, og innarbeidet i det daglige arbeidet med barne-
hagens barn i samarbeid med gode kollegaer. Hver barnehage har en egen ressursperson som 
får særskilt opplæring i å bruke CLASS som observasjonsmanual, samt ekstra opplæring i TIK. 
Det er utviklet et eget støttemateriell, både for individuelt arbeid og arbeid på avdelingene. 
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FORSKNING 
Kompetanseutviklingen Barnet først har blitt fulgt i et forskningsprosjekt via Universitetet 
i Oslo i barnehageåret 2019 / 2020. Nyere forskning viser at det er relasjonskompetansen 
til barnehagens ansatte som har betydning for barnas opplevelse av kvalitet. FUS tar barns  
subjektive erfaring på alvor og har forsket på om kompetanseutviklingen til personalet bidrar 
til høyere kvalitet på den sosio-emosjonelle støtten, læringsstøtten og avdelingens organise-
ring. 

Det er 49 barnehager i FUS kjeden som har vært med i forskningen, og endelig forsknings-
rapport vil bli publisert juni 2021. Samarbeidspartnere for kompetansehevingen og forsknings-
prosjektet er: Ansatte ved Psykologisk Institutt (PSI) ved Universitetet i Oslo (UiO), FUS 
AS ved tidligere fagansvarlig Hege Cecilie Eikseth, og Kompetansetjeneste for tidlig  
innsats ved Hanne Holme, Elin Olsen Kallevik og Marit Bergum Hansen. Prosjektleder for  
forskningsprosjektet er førsteamanuensis Sophie Havighurst ved PSI, UiO. Forsknings-
medarbeider er Ida Tidemann, PhD-stipendiat ved PSI, UiO. 

I Prestmosen FUS barnehage er vi i gang med implementerings arbeidet og har to sertifiserte 
CLASS observatører. Personalet skal også ta del i opplæring TIK (Tuning into kids)

fig.1. CLASS dimensjonene fritt etter Pianta, La Paro et Hamre 2008
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Et godt selvbilde; Jeg er god nok!

Vi ønsker å skape robuste og selvstendige barn. I det ligger det en tanke om å la barna få tid 
og mulighet til å kjenne på sine følelser og behov, samtidig som man skal føle trygghet og 
stolthet over den man er.

Årets satsningsområde er fagområdet Kropp, Bevegelse, Mat og Helse. 
Vaner og handlingsmønstre tar form allerede i tidlig alder. Gode vaner som tilegnes i barneha-
gealder, kan vare livet ut. Barnehagen skal legge til rette for at alle kan oppleve bevegelsesgle-
de, matglede og matkultur. Vi skal legge til rette for at barna skal få oppleve mentalt og sosialt 
velvære og god fysisk og psykisk helse

Overordnet mål for satsningsområdene
   Forebygge mobbing
   Styrke vennskap
   Gjør deg modig

God selvfølelse skaper robuste barn som tør å prøve og feile. Ved å ha en god selvfølelse 
skapes raushet for seg selv og andre, som gir økt livsglede.  

Tiltak: Den voksnes rolle har stor betydning for å utvikle god selvfølelse. I et støttende og 
omsorgsfullt sosialt miljø, hvor barnet anerkjennes og opplever seg møtt på sine følelser, 
fremmes glede, følelsesmessig trygghet og deltagelse. Vi benytter CLASS som kompetanse-
hevende verktøy, og for å måle kvaliteten på relasjoner mellom voksen/ barn og barn/ barn. 

Et annet tiltak er deltakelse i prosjekt Inkluderende barnehagemiljø, sammen med de  
kommunale barnehagene i Nannestad og en annen privat barnehage. Dette prosjektet strek-
ker seg fra høsten 2021 til våren 2023. 

Gjennom nettbasert kompetanseutvikling over tre semestre sikrer vi kontinuerlig og syste-
matisk arbeidet med å fremme et trygt og inkluderende barnehagemiljø, samt å oppdage, 
undersøke og forebygge alle former for krenkelser.

Undervisningsopplegget er utarbeidet av Høgskolen Innlandet på oppdrag fra Utdannings-
direktoratet (UDIR).  

BARNEHAGENS MÅL OG SATSNINGSOMRÅDER
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Barnehagens samfunnsmandat er; i samarbeid og forståelse med hjemmet, å ivareta barnas 
behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. 
Lek, omsorg, læring og danning skal ses i sammenheng.

OMSORG
Vi er opptatt av at barn skal oppleve trygghet, og utvikle evnen til å ta imot og gi omsorg. 
Ved å anerkjenne barns omsorgshandlinger, anerkjenner vi barnet som subjekt og som aktivt 
skapende i egen identitetsprosess.

Ved å skape trygge rammer hvor barna føler seg inkludert, ivaretatt og sett, skapes en  
atmosfære preget av omsorg, hvor barnas individualitet er ivaretatt.

LEK
Leken er barns viktigste uttrykksform. I leken utvikles mestring, sosial kompetanse og  
selvtillit. Lek er også en av de viktigste arenaene for språkutvikling. 
Leken er barns viktigste uttrykksform og barnas tilstedeværelse i verden kommer til uttrykk 
gjennom lek. I leken utvikles mestring, sosial kompetanse og selvtillit. Lek er også en av de 
viktigste arenaene for språkutvikling.

Vi lar barna leke på egne premisser og er gode rollemodeller i leken. Vi oppdaterer oss om 
ulike roller i leken og hvordan disse skal anvendes.
Lekens egenverdi skal anerkjennes ved at vi skjermer leken for avbrytelser, og leken skal gjen-
nomsyre grunnlaget for vårt arbeid..

Vi lar barna leke på egne premisser, samtidig som vi skal være gode rollemodeller i leken. Vi 
oppdaterer oss om ulike roller i leken og hvordan disse skal anvendes. Lekens egenverdi skal 
anerkjennes ved at vi skjermer leken for avbrytelser, og leken skal gjennomsyre grunnlaget 
for vårt arbeid.

BARNEHAGENS FORMÅL OG INNHOLD
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   Jobber bevisst med leke og læringsmiljø
   Vi observerer barnas lek, slik at lekemiljøene tar utgangspunkt i barnas interesser
   Vi vet at leken har en sentral rolle i for barndommens egenverdi
   Voksne er aktivt deltakende i leken og har kunnskap om ulike roller i leken
   For å legge til rette for god lek, skaper vi stadig nye installasjoner i lekemiljøene for å 
pirre barns nysgjerrighet og tilføre leken nye impulser. 

   Vi legger til rette for mindre lekegrupper slik at vi er tilstedeværende og aktivt  
observerende for å støtte leken og det enkelte barnet.

   Mindre grupper styrker vennskap og nære relasjoner
   Vi følger med på ny forskning og faglitteratur, og søker aktivt opp inspirasjon for å skape 
engasjement.

 

LÆRING
Vi ser lek og læring i en sammenheng og stimulerer barnas vitebegjærlighet gjennom å skape 
undring over hverdagsfenomener. Vi gir ikke alle svarene, men utforsker og utfordrer teorier 
og vedtatte sannheter sammen med barna. Vi skal legge til rette for læringslyst, samtidig som 
leken ikke skal ses som et middel på læring. Vår viktigste oppgave som voksne er å heie barna 
frem, slik at de kan oppleve glede over ny kunnskap.

DANNING
Vi er opptatt av at barn skal få oppfylle hele sitt potensiale, ved at vi legger til rette for  
modig, selvstendig og ansvarlig deltakelse i et demokratisk fellesskap. Ved legge vekt på barnas  
stemme, blir deres søken etter å skape mening i verden legitimert og de opplever at deres 
rolle i verden er betydningsfull.

VENNSKAP OG FELLESSKAP
Vi tar barns vennskap på alvor. Vi arbeider derfor målrettet for å styrke barns selvfølelse. 
Slik støtter vi utviklingen av barns sosiale kompetanse, slik at de kan bygge gode og varige  
relasjoner. 

KOMMUNIKASJON OG SPRÅK
Vi støtter og utvikler barns ulike kommunikasjonsformer ved at vi møter barns uttrykk med 
interesse og nysgjerrighet, og legger til rette for et språkstimulerende miljø gjennom barne-
hagehverdagen for å sikre en helhetlig språkutvikling.
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Rike på erfaringer.

Både i barnehageloven og I rammeplan står det nedfelt at barnehager skal ivareta barns rett 
til medvirkning. Ved at vi løfter frem barnas ideer og ta barnas impulser på alvor, skapes en 
kultur hvor barna kjenner at de har autonomi i egen hverdag.

Vi tar barna på alvor ved å legge vekt på at barnas stemme skal bli hørt i barnehagens plan-
legging og utforming. Vi skal sørge for at barna har en mulighet for å være deltagende i 
planlegging og vurdering av vår virksomhet. De skal få være med på å dokumentere sin egen 
hverdag. Med tilstedeværende voksne blir vi mer bevisste på barns ulike uttrykksformer og vi 
tilrettelegger for medvirkning der barna er. Det vil si ut fra barnas alder, erfaringer, individuelle 
forutsetninger og behov.

BARNS RETT TIL MEDVIRKNING 
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«Barnehagens verdigrunnlag skal formidles, praktiseres og oppleves i alle deler av barne
hagens pedagogiske arbeid. Barndommen har egenverdi, og barnehagen skal ha en helhetlig 
tilnærming til barnas utvikling. Barnehagens samfunnsmandat er, i samarbeid og forståelse 
med hjemmet, å ivareta barnas behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som 
grunnlag for allsidig utvikling. Lek, omsorg, læring og danning skal sees i sammenheng.»  
 (Udir, 2017)

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg, 
lek, læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Hensikten er at alle barn skal føle seg trygge og godt ivaretatt, og at vi i personalet finner veier 
å balansere humor og raushet med faste rammer.

DEMOKRATI
Gjennom aktiv deltagelse i barnehagens fellesskap skal barna få mulighet til å utvikle  
forståelse for samfunnet og den verden de er en del av.  Gjennom barnesamtaler og barns 
medvirkning sikrer vi at alle får si sin mening. Barna skal få kjennskap til demokratiske proses-
ser gjennom å få si sin mening i barnehagehverdagens små og store hendelser

Barna skal få veiledning i å forstå hvordan vi alle lever i et fellesskap, og vi skal bidra til at 
barna får en begynnende forståelse for at våre handlinger og ytringer har kraft til å påvirke. 

MANGFOLD OG GJENSIDIG RESPEKT
Vi skal synliggjøre, verdsette og fremme mangfold og gjensidig respekt ved å gi barna erfa-
ringer med at det finnes mange måter å tenke, handle og leve på. Gjennom felles erfaringer og 
fellesskap skal vi fremme respekt for menneskeverdet og vekke nysgjerrighet over likheter og 
forskjeller. Ved å gi barna muligheter til å oppleve stolthet over sin kultur og tilhørighet, skal 
vi bidra til å skape rom for raushet og respekt. Vi skal skape forståelse og respekt ovenfor 
det som oppleves som annerledes, og bidra til å belyse hvordan ulikheter er med på å utvikle 
samfunnet i en positiv retning.

BARNEHAGENS VERDIGRUNNLAG
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LIKESTILLING OG LIKEVERD
Barnehagen skal fremme likestilling, og belyse likeverd mellom kjønn og ulike kulturer. Ingen 
skal oppleve seg forskjellsbehandlet på bakgrunn av kjønn. Barnets autonomi og opplevelse 
av egen identitet skal anerkjennes og respekteres av alle ansatte i barnehagen. Vi skal bidra til 
å utjevne ulikheter, og være bevisst at alle skal få like muligheter uavhengig av kjønn. 

BÆREKRAFTIG UTVIKLING
Barna skal få innsikt i hvordan vi påvirker og former naturen rundt oss. De skal oppmuntres 
til å tenke ideelt og selvstendig og de skal oppleve begeistring og imøtekommenhet i sin  
interesse for miljø og naturfenomener. Vi skal gå foran som gode eksempler, og bærekraft skal 
gjennomsyre valgene vi tar på alle barnehagens områder.

LIVSMESTRING OG HELSE
Vi skal legge grunnlag for en god selvfølelse, som igjen vil gi robuste barn. Ved at barna 
får oppleve følelsen av å være gode nok som de er, vil dette bidra til å gi de en trygghet de 
kan lene seg på videre gjennom livet. Barna er svært formative i barnehageårene, og det er  
essensielt at barnehagen bidrar til at følelsen av egenverd styrkes, slik at barnet er rustet for 
livets krumspring.



18

KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST
Vi skal skape et variert språkmiljø ved å gi barna varierte impulser gjennom bøker, eventyr, 
sang, rim og regler. Vi skal legge til rette for gode samtaler ved å vise oppriktig interesse og 
ved å filosofere og undre oss sammen med barna.

Barna skal bli tatt på alvor i forhold til kroppslige og verbale uttrykk. Vi skal oppfordre  
barna til å utvide sin begrepsforståelse og oppmuntre de til å aktivt bruke språket både i lek 
og hverdagssituasjoner.

Mål 0-2 år 
Barna skal utvikle sitt nonverbale kroppsspråk.

Gjennom kommunikasjon, språk og tekst skal barna:
   Få en positiv respons på sine nonverbale og verbale uttrykk
   Oppleve glede ved å mestre språket sitt
   Etter hver forstå, og bruke enkle ord

Vi skal:
   Bli kjent med bøker, fortellinger, eventyr, rim, regler og sanger, 
   Stimulere språket ved å benevne objekter og utvide ytringer fra barna
   Se alle dagligdagse situasjoner som muligheter til gode samtaler med barna 
   Gi god plass til språket
   Være bevisst på artikulasjon
   Lese høyt daglig for barna  
   Skape tekst sammen med barna

Mål 3-5 år
Barna skal bruke språket aktivt i alle situasjoner gjennom dagen. 

Gjennom kommunikasjon, språk og tekst skal barna:
   Bruke språket for å sette ord på egne følelser og tanker
   Videreutvikle språkforståelse og ordforråd
   Få kjennskap til symboler, tall og bokstaver
   Øve opp evne til å bruke språk for å løse situasjoner

Vi skal:
   Skape et variert språkmiljø gjennom bøker, fortellinger, eventyr, rim, regler og sanger
   Legge til rette for god rollelek, hvor språket er bærende element
   Ha samtaler med barna på deres premisser, hvor vi oppmuntrer til å bruke språket sitt aktiv 
   Fokusere på hva barna er opptatt av, og undre oss sammen med de

BARNEHAGENS FAGOMRÅDER
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KROPP, BEVEGELSE, MAT OG HELSE
Vi skal gi barna muligheter til å oppleve bevegelsesglede, matkultur, og matglede. Alle barn 
skal inkluderes i varierte aktiviteter hvor de kan oppleve lek, bevegelse og sosial samhandling, 
De skal blir motivert og oppleve mestring ut fra sine egne forutsetninger.

Mål 0-2 år 
Barna skal utvikle grunnleggende grovmotoriske og finmotoriske ferdigheter, og bli kjent med 
kroppen sin. De skal oppleve matglede og få førstehåndserfaringer ved å bruke alle sanser.

Gjennom kropp, bevegelse, mat og helse skal barna:
   Oppleve bevegelsesglede og få utforske omgivelsene ved å bruke kroppen
   Bli kjent med kroppen sin og få utfordringer tilpasset sine ferdigheter
   Få et positiv forhold til mat og helse 
   Lære grunnleggende håndhygiene

Vi skal:
   Leke og bruke kroppen inne og ute
   Gå små turer i skogen, og oppleve å gå i ulendt terreng 
   Bruke bevegelsesanger for å skape bevegelsesglede
   Gi barna en begynnende forståelse i å sette og respektere andres grenser

Mål 3-5 år
Barna skal videreutvikle grovmotoriske og finmotoriske ferdigheter, og bli kjent med matens 
vei fra jord til bord.

   Gjennom kropp, bevegelse, mat og helse skal barna:
   Få forståelse for sammenheng mellom mat, fysisk aktivitet og god helse
   Oppleve bevegelsesglede
   Få kjenne på mestring gjennom fysisk utfoldelse
   Bli kjent med variert og godt kosthold gjennom måltidene og forberedelse til disse
   Utvikle forståelse og respekt for egne og andres grenser
   Bli kjent med sin egen kropp

Vi skal:
   Vekke barnas interesse gjennom å være aktive både inne og ute 
   Gå korte og lange turer i skogen og nærområdet for å bli kjent med naturen 
   Gi impulser og støtte så barna tør å utfordre seg selv
   Være gode forbilder for hvordan man gir samtykke
    Inkludere barna i forberedelse til måltidene
   Gi barna rike førstehåndserfaringer med naturen
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KUNST, KULTUR OG KREATIVITET
Vi skal gi barna mulighet til å oppleve kunst, kultur og kreativitet som utgangspunkt for  
tilhørighet. De skal få kjenne på stolthet over eget skapende arbeid. Barna skal få mulighet til 
å styrke sin kulturelle identitet og personlige uttrykk. Vi skal legge til rette for at barna tar i 
bruk fantasi, kreativitet og glede.

Mål 0-2 år
Barna skal få estetiske erfaringer med kunst og kultur i ulike former.

Gjennom arbeid med kunst, kultur og kreativitet skal barna:
   Få kjennskap til varierte sanger og ulike musikalske uttrykk.
   Få mulighet til å gjøre ulike formingsaktiviteter.
   Få kjennskap til tradisjoner.
   Oppleve stimulering av alle sanser.

Vi skal:
   Vise aktiv interesse for barnas kultur og tilhørighet.
   Legge til rette for skapende aktiviteter.
   Få høre eventyr fra ulike deler av verden.

Mål 3-5 år
Barna skal:

   Få mulighet til å delta i allsidige formingsaktiviteter.
   Få oppleve å få utfordret sine sanseinntrykk.
   Oppleve kulturelle uttrykk gjennom teater, musikk, kunst og fortellinger.

Vi skal:
   Oppmuntre til dialog og undring.
   Bidra til å videreføre gamle tradisjoner, og åpne opp for nye.
   Legge til rette for skapende aktiviteter.
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NATUR, MILJØ OG TEKNOLOGI
Vi skal framme forståelse for naturens egenart, og bidra til at barna blir glade til å være og 
utforske naturen i ulike årstider.  Vi skal legge for rette at barna opplever naturen som arena 
for lek og læring. Vi skal bidra til at barna blir nysgjerrige på naturens fenomener og at de 
opplever tilhørighet til naturen.

Mål 0-2 år
Barna skal oppleve glede ved å utforske naturen.

Gjennom natur, miljø og teknologi skal barna:
   Oppleve glede ved å være ute.
   Bruke kroppen sin og sansene sine til å oppleve været og årstidene.
   Få et bevisst forhold til å ta være på naturen og miljøet.
   Bli kjent med forskjellige planter, dyr og insekter.   

 
Vi skal:

   Går turer i nærområdet uansett årstid.
   Se på endringer i naturen. 
   Se på fugler, dyr, insekter og planter.
   Plukke søppel mens vi er på turer og snakker om hvordan søppel påvirker naturen. 
   Bruke digitale verktøy i hverdagen.
   eksperimentere med ulike materialer.

Mål 3-5 år
Barna skal oppleve glede over å være ute i alle slags vær og utvikle respekt for naturen.

Gjennom natur, miljø og teknologi skal barna:
   Få forståelse mellom samspillet mellom naturen og mennesker, teknologi.
   Lære å ta være på naturen.
   Bli kjent med ulike landskap, dyr, panter og årstider.

Vi skal:
   Være ute i alle slags være og årstider og har forskjellige aktiviteter der.
   Samtale om naturfenomener ulike planter, dyr, insekter og lignende.
   Plukke søppel der vi ferdes. Sortere og kaste søppel på returpunkt.
   Ta være på tingene rund oss og reparere fremfor å kast og kjøpe nytt.
   Lage eksperimenter med ulike materialer. 
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ANTALL, ROM OG FORM
Vi skal hjelpe barna til å forstå sammenhenger i naturen, samfunnet og universet ved å legge 
til rette for at barna får mulighet til å utforske og oppdage matematikk. Vi skal skape en glede 
og nysgjerrighet ved å leke med tall, og bidra til å vekke glede over å lære

Mål 0-2 år 
Barna skal få begynnende forståelse for tall, farger, form og mengde. 
Gjennom antall, rom og form skal barna:

   Få mulighet til å leke og eksperimentere geometriske figurer og mengde.
   Oppleve og utvikle glede av matematikk.
   Bli kjent med enkle matematiske begreper.

Vi skal:
   Bruke ulike materialer vi har rundt oss for å stimulere barnas matematiske sans. 
   Bruke enkle matematiske begreper daglig i hverdagen.
   Kategorisere i barnehagehverdagens daglige gjøremål.
   Presentere barna for ulike former og geometriske figurer.
   Telle gjenstander, barn og voksne i hverdagen. 

Mål 3-5 år
Barna skal utvikle matematisk kompetanse og oppleve glede over å leke med matematikk.

Gjennom antall, rom og form skal barna:
   Få oppleve glede gjennom å utforske og leke med tall, geometriske figurer, vekt, mengde 
eller mønstre.

   Få kjennskap til enkle matematiske begreper.
   Få erfaringer med å kategorisere, sortere og sammenlikne.

Vi skal:
   Bruke brettspill.
   Bygge med ulike materialer, som stein, tre klosser og pinner.
   Leke med tall og geometriske former.
   Eksperimentere med tall, farger, mengde og form.
   Synge Tellesanger.
   Ha varierte oppgaver og aktiviteter i naturen.
   Rydde, kategorisere og sortere i hverdagen. 
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ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI
Vi skal legge til rette for at barna skal få forståelse og aksept for at verden og mennesker er 
preget av et livsynsmangfold. Vi skal sørge at barna få kjennskap om ulike kulturer, religioner, 
livssyn og verdier. Vi skal respektere og skape interesse for mangfoldet som er representert i 
barnehagen og i samfunnet for øvrig. 

Mål 0-2 år
Barna skal bli kjent med forskjellige kulturer, religioner og livssyn.

Gjennom etikk, religion og filosofi skal barna:
   Blir kjent med enkle tradisjonelle markeringer fra ulike kulturer. 
   Få mulighet til å utvikle toleranse og respekt.
   Oppleve stolthet over egen kulturell bakgrunn.
   Få styrket sin egen selvfølelse og identitet.
   Lære at alle er likeverdige og behandle alle rundt seg med respekt.

Vi skal:
   Markere ulike høytider.
   Synge julesanger, lese jule fortellinger.
   Lære om bakgrunnen for de ulike feiringene.
   Bidra til at barna får oppleve ulike tradisjoner.
   Lytte og undre oss sammen over etiske og filosofiske spørsmål.
   Ha prosjekt i forbindelse med FN dagen.
   Lage regler for hvordan vi skal være mot hverandre.

Mål 3-5 år
Barna skal utvikle respekt for menneskeverdet, naturen, normer og demokratiske verdier.

Gjennom etikk, religion og filosofi skal barna:
   Utvikle respekt og toleranse for hverandre og naturen.
   Få kjennskap til forskjellige høytider og tradisjoner.
   Få verktøy til å håndtere uenigheter og konflikter på positivt måte.
   Utvikle stolthet over egen identitet og tilhørighet.
   Få tid og rom for undring og spørsmål.

Vi skal:
   Markere ulike høytider.
   Være med på ulike tradisjoner.
   Undre oss sammen over etiske, religiøse og filosofiske spørsmål.
   Bli kjent med begreper som inkludering og likestilling.
   Ha prosjekt i forbindelse med FN dagen
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NÆRMILJØ OG SAMFUNN
Vi skal legge til rette for at barna blir kjent med eget nærmiljø, med samfunnet og verden.  
Vi skal bidra til utforskerglede og påse at barna får erfaringer med lokale tradisjoner. De skal 
bli kjent med urfolk og deres tradisjoner og rettigheter.

Mål 0-2 år
Barna får oppleve glede ved å være en del av trygt felleskap.

Gjennom nærmiljø og samfunn skal barna:
   Bli kjent med nærmiljø og samfunn.
   Oppleve at gutter og jenter får samme utfordringer og muligheter.
   Være aktive deltagere i felleskapet 
   Bli presentert for ulike yrker 

Vi skal:
   Bruke nærområdene
   Være mye i naturen
   Bli kjent med de ulike årstidene
   Kildesortere 
   Markere Samefolkets dag

Mål 3-5 år
Barna skal oppleve glede over å være en del av et likeverdig og mangfoldig fellesskap

Gjennom nærmiljø og samfunn skal barna:
   Bli kjent med nærmiljø gjennom forskjellige opplevelser og aktiviteter
   Få forståelse for ulike tradisjoner, kulturer og måte å leve på.
   Oppleve at gutter og jenter er like mye verdt og at de får samme muligheter og utfordringer
   Oppleve glede ved å være en del av felleskapet 

Vi skal:
   Kildesortere.
   Benytte nærområdet.
   Gå turer og leke i skogen.
   Bli kjent med ulike yrker og hvilken rolle de spiller i samfunnet.
   Markere Samefolkets dag.
   Ha samtaler om likestilling, medvirkning og mobbing.
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Barnehagen er en pedagogisk virksomhet som skal planlegges, vurderes og dokumenteres, 
dette er Rammeplanen tydelig på.

Det presiseres at planene må være såpass fleksible at det er rom for spontanitet og barns 
medvirkning.

Planlegging gir grunnlag for å tenke og handle langsiktig, samtidig som det sikrer det  
systematiske i det pedagogiske arbeidet. Planlegging skal sikre kontinuitet og progresjon både 
for enkeltbarn og hele barnegruppen.

Planleggingen baseres på observasjon, dokumentasjon, refleksjon, vurdering og samtaler med 
barn og foreldre.

Både før, under og etter handling er det viktig med observasjoner. Det er her vi kan se og  
utvikle oss slik at vi kan bedre eller endre eksisterende praksis.

Vi observerer mye i løpet av en dag og gjør mange viktige funn som vi må ta med oss i reflek-
sjonene vi har. På denne måten kan vi stadig videreutvikle oss og sørge for et faglig grunnlag 
for varig forandring.

Den aller viktigste forutsetningen for barnets utvikling og læring er kvaliteten som ligger i 
samspillet mellom menneskene i barnehagen. 

For å sikre denne kvaliteten og for at barnehagen skal være i kontinuerlig utvikling er det  
viktig med vurderinger og refleksjoner underveis, og etter, arbeidene vi utfører.

Vi ønsker å videreføre det som er bra, og for å kunne se hva som bør endres er dokumenta-
sjon og refleksjon i ettertid et svært viktig verktøy. 

Ved å reflektere og vurdere underveis og i etterkant kan vi styrke det vi er gode på, samtidig 
som vi sørger for at barnas medvirkning blir ivaretatt.

PLANLEGGING, DOKUMENTASJON  
OG VURDERING                                              
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OVERGANG HJEM – BARNEHAGE, TILVENNING
Vi benytter oss av Lørenskogmodellen med foreldre som aktive deltakere for å sikre god over-
gang med trygg tilknytning

Målet for tilvenningen er:
   Barna får etablert en trygg relasjon til tilknytningspersonen, før foreldrene lar barnet være 
i barnehagen uten dem 

   Foreldre blir trygge på de voksne i barnehagen i løpet av tilvenningsperioden 
   Personalet oppretter god relasjon til barnet og foreldrene. Tilegner seg nødvendig  
informasjon om barnet 

Det sendes ut eget skriv som går i detalj på hvordan tilvenningen legges opp, i samarbeid med 
foresatte.

OVERGANGER OG SAMARBEID
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Barnehage og skole er begge institusjoner for omsorg, lek, læring og danning. I barnehagen 
legger vi til rette for at barn får ta avskjed på en god måte, at de gleder seg til å starte på  
skolen og opplever at det er en sammenheng mellom barnehagen og skolen.

Vi har en god dialog med grunnskolen og har avklart forventninger til barna i forbindelse med 
overgang barnehage og skole.

Barna skal kunne ta vare på seg selv og andre, de skal utvikle empati og omsorg for hverandre 
og være en god lekekompis.

Barn med venner og vennekompetanse innehar en trygghet i forhold til relasjoner med andre. 
De eier strategier for å skaffe seg nye venner og har en stadig sosial utvikling. Dette bidrar ofte 
til at de møter skolen og læringsarbeidet på en positiv måte med nysgjerrighet og lærelyst.

Vi arbeider bevisst med at barna skal bli selvstendige, både i forhold til praktiske gjøremål og 
i forhold til å ta egne avgjørelser.

OVERGANG BARNEHAGE-SKOLE



29

Barnehagen skal legge til rette for foreldresamarbeid og god dialog med foreldrene.

Veien skal være kort mellom barnehagen og foreldregruppen.

Vi ønsker derfor et godt og tett samarbeid med foreldrene, da de også er den viktigste  
ressursen barnehagen har for at barna skal kunne få det beste ut av dagene hos oss.  
Kontakten mellom foreldre og barnehagen er viktig for barnets trivsel i barnehagen. Barne-
hagen ønsker at hele familien skal føle seg velkommen, og bli tatt imot på en god måte.

Vi skal være imøtekommende med alle foreldre og vise dem respekt og ta imot innspill.

Foreldrerådet og samarbeidsutvalget (SU)
Foreldrerådet og SU er viktige organer i samarbeid mellom hjem og barnehage.
Foreldrerådet består av alle foreldrene i barnehagen og skal fremme felles interesser og bidra 
til å skape et godt samarbeid mellom barnehagen og foreldregruppen.

Samarbeidsutvalget (SU) består av representanter fra foreldregruppen og personalgruppen. 
Det skal være like mange representanter fra hver gruppe. Daglig leder er eiers representant i 
samarbeidsutvalget.

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ.  
Utvalget bestemmer selv hvor ofte de skal møtes og skal blant annet behandle eventuelle  
innspill fra foreldregruppen. Tilbakemeldinger fra samarbeidsutvalget tas med i videre arbeid 
og planlegging internt i barnehagen

SAMARBEID MELLOM HJEM OG BARNEHAGE
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NANNESTAD KOMMUNE
Barnehagen er en del av Nannestad kommunes barnehagetilbud.
Vi deltar i samordnet opptak med kommunen og er medvirkende i utviklingsprosjekter for 
Nannestad kommune.

HELSESTASJON
For å trygge barns oppvekstsvilkår i kommunen har helsestasjonen ansvar for å drive generelt 
forebyggende og helsefremmende arbeid.
For barnehagen kan helsestasjonen være en samarbeidspartner for å tilrettelegge tilbudet til 
barn med spesielle behov eller en rådgivende instans når det gjelder barns helse og utvikling.

PPT
Pedagogisk psykologisk tjeneste. Her kan både foreldre og barnehage søke råd. De er med 
på å veilede og kurse barnehager og foresatte. Henvisning til PPT vil alltid foregå i samarbeid 
med barnets foresatte.
Barnevernstjenesten 

Det er rutine for tverrfaglige samarbeid med barnevernet for å sikre samarbeid og kommuni-
kasjon mellom barnevernstjenesten, barnehage, og foreldre.
Barnehagen har også opplysningsplikt til barnevernet (Barnevernloven§ 6-4 og barnehage-
loven §22 annet ledd)

Andre naturlige samarbeidspartnere er:
   Barnehagens samarbeidsutvalg (SU)
   Logopedtjenesten
   Barnehagemyndigheten i Nannestad kommune
   Andre barnehager i FUS nettverket
   Høyskoler og universiteter

BARNEHAGENS EIER
Barnehagen blir drevet som et AS hvor Trygge barnehager er eneste andelseier. 
Styrets leder: Eli Sævareid
Daglig leder: Anne H. Hønstvedt

SAMARBEIDSINSTANSER
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NOTATER
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Kontaktinfo:
Daglig leder

Anne H. Hønstvedt
Tlf: 45 22 02 44 

E-post: dl.prestmosen@bhg.no

Besøksadresse:
Prestmosvegen 30

2030 Nannestad 

Tlf: 45 22 02 44


