
Hammermo FUS barnehage ligger sentralt 
til i nordre del av Lillehammer sentrum. 
Barnehagen har en unik beliggenhet med sitt 
store skogsområde som innbyr til aking, ski, 
hyttebygging og lek med naturmaterialer. 
Vi har i år åpnet vår egen sykkelbane med 
trafi kkskilt og rundkjøring. 

  Åpningstid: 06.45-17.15 

Ta gjerne kontakt for mer informasjon

Daglig Leder: Marianne Nordset 
Telefon: 941 65 164
E-post: dl.hammermo@bhg.no
Telefon barnehagen: 612 61 990

Lek er barnehagens satsningsområde 

Vi mener at leken er en grunnleggende livs- 
og læringsform som barna kan uttrykke seg 
gjennom. Den har en selvskreven og viktig 
plass i barnehagen vår. I lekens fellesskap 
legges grunnlag for barns vennskap med 
hverandre. Å få delta i lek og få venner er 
grunnlaget for barns trivsel. 

Vi ønsker at barna skal få erfare og 
oppleve:

• At gjennom lek tilegner de seg sosial 
kompetanse

• Å forstå lekens spilleregler
• At gjennom leken utvikler de   

nysgjerrighet, fantasi og skapertrang
• At lek kan vare over tid

Personalet skal:
 
• Være tilstedeværende, engasjerte og 

skapende sammen med barna
• Gi akkurat riktig mengde støtte og ikke 

overbeskytte barnet. Gi barnet tid til å 
mestre selv

• Gi inspirasjon ved å tilføre leken noe nytt 
og utforme spennende lekemiljøer.

• Videreutvikle leken ved å være støttende 
og gode rollemodeller

“Sammen gir vi barndommen verdi; lek og 
glede, hverdagsmagi og vennegaranti”. 

Vi mener at tilstedeværende og glødende 
voksne er det viktigste for måloppnåelse av 
FUS sine verdier. 

Hos oss i Hammermo FUS barnehage AS 
fi nner du: 

• Engasjerte voksne som møter barn på        
deres premisser 

• Voksne som tar barns innspill på alvor 
gjennom lek, samtaler, undring og  
prosjekter. 

• Støttende og deltagende voksne som ser 
hva hvert enkelt barn trenger for  
utvikling og læring. 

• Voksne som tar vare på de små  
øyeblikkene hver dag. 

Vi gir barndommen verdi gjennom at: 

• Vi har fokus på trygghet og tilknytning 
ved barnets oppstart i barnehagen. Alle 
barn får en primærkontakt. 

• Vi har aktiviteter og rutiner som gir  
fellesskapsfølelse 

• Barna har god tid til å leke og voksne som 
verner om leken

• Vi jobber i smågrupper for å tilrettelegge 
for vennskap. Dette krever observerende 
og deltagende voksne som ser og kjenner 
barnas behov.



Hammermo

Adresse: 
Smestadenga 11, 2619 Lillehammer

De yngste barna 

For de yngste barna i barnehagen er det viktig 
med trygghet og omsorg. Dette får de 
gjennom faste rutiner og forutsigbarhet i 
hverdagen. Dette gir trygghet og ro, som 
danner grunnlaget for en god utvikling. 

Personalet har gode kunnskaper om de 
yngste barnas måter å kommunisere og 
uttrykke seg på, både verbalt og non-
verbalt. Vi gir barna den støtten og 
tryggheten de trenger for å utvikle seg som 
trygge og sosiale barn. 

Barn som føler seg trygge, utvikler mer tillit 
til verden og til seg selv. 

Skolestarterne 

Det eldste i barnehagen kalles 
skolestarterne.  Vi ser på overgangen fra 
barnehage- til skole som en prosess. 
Det daglige arbeid i barnehagen blir 
organisert på den måten at barna får mulighet 
til å beherske ferdigheter som er nyttige å ha 
med seg for å få en best mulig skolestart. 

Målet i denne gruppa er at barna skal utvikle 
sosial kompetanse, selvstendighet, bygge 
relasjoner og være en venn. Skolestarterne 
er bla. på tur til Nevelfjell, Balbergkampen, 
Lysgårdsbakken og skitur fra Nordseter til 
Lillehammer.

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. 

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. 

Det bidrar til at barna får overskudd til 
aktivitet og konsentrasjon.

Les mer om FUS SmartMat på:
www.fus.no/smartmat

Besøk oss gjerne på nett eller sosiale medier 
for å se mer av vår hverdag:

Nettside: https://hammermo.bhg.no
Facebook: fb.me/hammermofus

Instagram: @hammermofus


