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VELKOMMEN TIL OSS!  
 

I Hammermo FUS barnehage har vi 4 avdelinger, Skrukketrollet, Edderkoppen, Skogstjerna og Ballblom. 

 

Alle FUS-barnehagene har en felles visjon: «Sammen gir vi barndommen verdi: vennskap, lek og glede- og hverdagsmagi».  

I Hammermo jobber vi hver dag mot denne visjonen ved å være aktive, lekende, trygge voksne som viser god relasjonskompetanse i møte med 

barna. Vi er stolte av visjonen vår, den gir oss retning og mening i arbeidet vårt og gir oss motivasjon til å gi det lille ekstra for hvert enkelt barn.  

 

 

 

Forord: 

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. 

FUS kjeden består av 178 barnehager rundt omkring i Norge. FUS as eies av Trygge barnehager. 
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1. RAMMEPLANEN, FORSKRIFTER OG LOVER 
 

Hammemo FUS barnehage er en pedagogisk virksomhet som reguleres av barnehageloven og en nasjonal rammeplan – Rammeplan for 

barnehagens innhold og oppgaver. Disse to dokumentene står sentralt i barnehagens arbeid. Rammeplanen er en forskrift til barnehageloven 

som beskriver mer detaljert hva barnehagen skal inneholde og hvilket ansvar personalet har.  

 

Rammeplanen er et arbeidsverktøy for barnehagens personale, og også et grunnlag i barnehagens planlegging, dokumentasjon og vurdering av 

innholdet. I tillegg angir rammeplanen mål som barnehagen skal arbeide mot. Rammeplanen skal også fungere som en informasjon til foreldre 

for å sikre ivaretakelse av samarbeidet mellom hjem og barnehage.  

  

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-konvensjonene som har bredest 

tilslutning og utgjør derfor et helt sentralt felles utgangspunkt for arbeid med og for barn i verden.   

 

De fire hovedprinsippene i barnekonvensjonen er:  

-ikke-diskriminering  

-hensynet til barnets beste  

-retten til overlevelse og utvikling  

-barnets rett til å uttale seg og bli hørt  

  

Øvrige styringsdokumenter  

-barnehagens vedtekter  

-FUS’ serviceerklæring  

-FUS’ etiske retningslinjer  

-FUS-barnehagenes overordnete fagplan  

-forskrift om miljørettet helsevern  

-trygg oppvekst, Lillehammer kommune  

-månedsplaner  

-kompetanseplan for personalet i FUS-barnehagene  

-lokale planer for den enkelte barnehage  
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2. VERDIGRUNNLAG, MÅL OG SATSNINGER I FUS 
 

Verdier  
 

Glødende, skapende og tilstedeværende, disse ordene er verdiordene våre, og betyr mye for oss. Verdiene er kulturbærerne i vår organisasjon. 

De 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 vår visjon.  

  

Hovedmålene til FUS  
 

-Alle FUS-barn har et positivt selvbilde  

-Alle FUS-barn er trygge og utforskende, de trives i lek og har vennekompetanse  

-Alle FUS-barn «gleder» seg til resten av livet, og vet at de har påvirkningsmuligheter og at innspillene deres teller  

-Alle FUS-barn har det gøy i barnehagen  

  

FUS sine tiltak for å oppnå målene  
 

-Vi jobber kontinuerlig med kompetanseutvikling gjennom egenrefleksjon og refleksjon i gruppe  

-Vi deltar på veiledning  

-Vi deltar på kompetanseutvikling gjennom FUS-skolen  

  

Våre tiltak for å oppnå hovedmålene  
 

-Vi er engasjerte i barnas hverdag, og kjenner barna våre godt  

-Vi er sensitive voksne som anerkjenner barnas følelser  

-Vi jobber med organisering og tilrettelegging, slik sørger vi for faste, trygge rammer og gode hverdager for små og store  

-Vi lar barna medvirke i egen hverdag, og har fokus på barnas egne styrker  

-Vi er kreative og lekende voksne som ikke tar seg selv så høytidelig  
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3. BARNEHAGENS SATSNINGSOMRÅDER 

Barnet først og Class  
 

De ansatte i Hammermo FUS har en viktig rolle i å tilrettelegge for utviklingen av barnas evne til å forstå og håndtere sin emosjonelle 

verden og for utviklingen av barnas emosjonelle kompetanse. For å sikre kvalitet i dette arbeidet skal alle FUS-ansatte delta på 

kompetanseutviklingsprogrammet BARNET FØRST. Hensikten med programmet er å bygge opp de ansattes kompetanse til å hjelpe til å 

støtte barna i deres emosjonelle og sosiale utvikling. I Hammermo FUS har implementeringen kommet godt i gang denne høsten, og skal 

være et gjennomgående tema i personalgruppa det kommende året.  
 

CLASS er en observasjonsmetode som brukes for å sikre kvaliteten på arbeidet som gjøres. I Hammermo FUS har vi en pedagog som er 

Class-ressurspersone, denne har en sentral rolle i implementerings- og observasjonsarbeidet, og skal også gjennomføre observasjoner i 

andre FUS-barnehager.  

  

Gjennom BARNET FØRST skal:  
 

-De ansatte få veiledning i hverdagen, og muligheter til å reflektere sammen   

-De ansatte ha en aktiv pedagogisk voksenrolle, med fokus på varme og anerkjennende relasjoner til barna  

-De ansatte få felles faglig forståelse, og ha et enda tettere samarbeid med fokus på felles mål  

  

Gjennom CLASS skal:  
 

-Barnehager som deltar få regelmessige tilbakemeldinger på hva som gjøres bra og hva de trenger å utvikle seg videre på  

-De ansatte få faglig veiledning og mulighet til refleksjon fra en egen utdannet CLASS-ressursperson  
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Barnet først består av:  

 

Sosioemosjonell støtte og veiledning  

Det å være en sensitiv voksen og å være tilstede for barna i alle situasjoner er en stor del av arbeidet i barnehagen. Gjennom BARNET 

FØRST blir de ansatte styrket i sine evner til å gjenkjenne, forstå og håndtere både sine egne og andres følelser. På denne måten vil de 

lettere kunne støtte og anerkjenne barnas ulike følelesesuttrykk, og møte barna med respekt og varme. Det er de ansattes oppgave å skape 

et inkluderende og positivt miljø i barnehagen, i Hammermo FUS betyr det at vi møter alle mennesker med varme, respekt og et vennlig 

smil!  

 

Slik gir vi barn emosjonell støtte og veiledning 
 

-Vi legger merke til barnet, og prøver å forstå følelsene  

-Vi viser empati  

-Vi benevner følelsene  

-Vi speiler følelsene  
 

Når barn er i en følelse, avleder vi ikke. Det er viktig for barna at følelsen blir anerkjent og satt ord på, i stedet for at vi prøver å få dem 

til å tenke på noe annet. Ved å bli møtt og forstått lærer barna å ta egne følelser på alvor. Opplevelsen av å bli anerkjent bærer de med seg 

gjennom resten av livet, dette vil hjelpe til i forebyggingen av psykiske utfordringer som ungdom og voksen.  

  

Organisering og ledelse  
 

For å sikre at alle barna blir sett og utvikler nære relasjoner til de ansatte har vi kultur for å dele opp barna i mindre grupper. På denne 

måten skaper vi trygghet og større ro rundt aktiviteter, og det er lettere for de ansatte å se hvert enkelt barns behov, uttrykk og potensiale 

for læring. Det skaper oversikt og forutsigbarhet for både barn og voksne, og sikrer oss en god flyt i hverdagen.  

 

Rutiner er viktig i alle barns liv, det skaper trygghet å vite hva som skal skje og å ha en viss oversikt over dagen sin. Vi har en fast 

dagsrytme på alle avdelinger, disse ser vi at barna fort finner trygghet i. Vi jobber også for å være forutsigbare, stabile voksne, som skaper 

tydelig kultur på hva som er ønsket atferd i barnehagen vår.   
 

Overganger er en naturlig del av barnehagedagen, og bør skje så naturlig som mulig. I Hammermo FUS lager vi oss gode strukturer og 

fordeler ansattressursene våre på en hensiktsmessig måte, sånn at barna opplever minst mulig venting og uro i disse situasjonene.  
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Læringsstøtte  

 

For å sikre optimale utviklingsmuligheter hos hvert enkelt barn er det viktig at de ansatte deltar aktivt i lek, samtaler og læring sammen 

med barna. Vi vektlegger det å undre oss sammen med barna, og stiller åpne spørsmål som stimulerer språkutviklingen. Vi deltar i leken, 

og bidrar med støtte, utvikling og utfordringer når det føles rett. Barn lærer best når aktiviteten føles lystbetont og morsom, derfor velger 

vi å gi god tid til leken. Vi jobber for å tilby et kreativ og utfordrende miljø, hvor det å tenke utenfor boksen er flott! Vi er positive i vår 

kommunikasjon, og støtter, oppmuntrer og forklarer underveis. Samtidig ordsetter vi egne handlinger og gjøremål, og er bevisst på å 

bruke et variert og rikt språk.  

  

 

Vi jobber ut ifra fire prinsipper som er med på å sørge for god læring og helhetlig utvikling av hvert enkelt barn – vi i FUS setter barnet 

først! 

  

-Kommunikasjon. Vi undrer oss sammen med barna og stiller åpne spørsmål  

 

-Eventyrlyst. Vi byr på oss selv, deltar i leken og skaper hverdagsmagi og felles opplevelser  

 

-Lekekompetanse. Vi kjenner voksenrollens betydning i leken og har kompetanse på å gjenkjenne hvor barna er i sin utvikling  

 

-Vennegaranti. Vi er tilstede for barna, og deltar i leken. På denne måten kan vi bidra til at alle barn får mulighet til å danne solide og 

sterke følelsesmessige bånd til andre  

 

 

 

 



8 
 
 

4. BARNEHAGENS FORMÅL OG INNHOLD 

Omsorg  
 

Alle barn i Hammermo FUS skal møtes med omsorg og forståelse. Det å være en omsorgsfull voksen innebærer at vi er sensitive og 

lydhøre, og at vi møter barna der de er. Det vil alltid være de ansatte som har ansvar for å skape de gode relasjonene og den rause kulturen, 

dette ansvaret tar vi på alvor! Omsorg skal komme til uttrykk i alle situasjoner i løpet av dagen, og kan være alt fra et støttende blikk, et 

fang, heiarop eller en tydelig grense.   
 

De ansatte er bevisst på å være gode rollemodeller, som møter barna med varme og er til å stole på. Vi ønsker å vise at alle mennesker er 

like mye verdt, og at alle er bra nok akkurat som de er. For å få til dette er det essensielt at alle barna møter voksne som respekterer og 

anerkjenner hvert enkelt barns uttrykk og væremåte.  

  

 

Lek   

  

Lek er en sentral og viktig del av barnas liv. Gjennom leken øver barna seg på sitt eget sosiale liv. Leken er med på å utvikle sosial 

kompetanse, samarbeidsevne og motoriske ferdigheter, og den er frivillig, selvvalgt og med masse humor.   

Spesielt i rolleleken får barna prøvd sine evner til å kommunisere, samarbeide, være fleksible, lede, bli ledet, organisere og ta ulike roller. I 

FUS kaller vi disse ferdighetene egenledelsesfunksjoner. De ansatte har kunnskap om barns egenledelse og samtidig en bevisst oppfattelse 

av sin egen voksenrolle i leken. Vi skal ikke styre, men hele tiden observere barnas samspill i leken, og hjelpe til å utvikle den videre når 

det trengs.  

Et barn med gode lekeegenskaper vil lettere knytte vennskapsbånd, dette vil hjelpe barnet sosialt gjennom resten av livet. Har man først 

opplevd å få en venn har man gjort seg erfaringer man benytter seg av hele livet når man møter nye mennesker. Vi har fokus på at alle 

barna skal inkluderes i lek, og er trygge rollemodeller som vet hvordan vi kan få dette til.   

Hvert enkelt barn er forskjellig, og skal behandles ulikt. Samtidig skal alle barn behandles med likeverd, og barna skal lære å respektere 

hverandre på tvers av ulikheter og uenigheter. Ved å undre seg sammen med barna kan man stimulere leken og la dem finne svarene selv. 

Vi ønsker å være gode på å ta barneperspektivet, og se verden gjennom barnas øyne – slik lager barn og voksne magi sammen!  
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Læring  
 

I Hammermo FUS legger vi til rette for et barnehagemiljø som støtter opp under barnas nysgjerrighet, vitebegjær og læringsglede. Læring 

skjer i alle situasjoner, både inne og ute, og spesielt i samspill med andre. Barna trenger voksne som støtter opp under deres ønske om 

utforskning, lek og mestringsopplevelser. Rammeplanen sier: «Barnehagen skal vise til et mangfold av temaer, fenomener, materialer og 

redskaper der det skapes en meningsfull samhandling». Barn lærer best når de har det gøy og er i trygge omgivelser sammen med 

omsorgsfulle voksne. De ansatte er tilstede og engasjert i barnas interesser, på denne måten sikrer vi at barnas innspill blir bygget videre 

på og at læringen utvides.   

  

Danning  
 

Danning dreier seg om å formes som menneske i verden, om å utvikle evnen til å reflektere over egne handlinger og væremåter. Danning 

skjer i samspill med omgivelsene, og setter barna i stand til å håndtere livet ved at de utvikler evnen til å forholde seg prøvende 

og nysgjerrig til omverdenen, og til å få hjelp til å se seg selv som et verdifullt medlem av et større fellesskap. Barna skal kunne si sin 

mening og føle at det de sier blir tatt på alvor. Barna i Hammermo FUS skal møte ansatte som aksepterer et mangfold av følelser, ideer og 

tanker, og som møter alle med samme respekt. Personalet i barnehagen har kunnskap om barn, og vet at det å vise motstand er en naturlig 

del av barnas danningsprosess. Det å stimulere barnas evne til kritisk tenkning, og å være gode dialogpartnere er viktig for oss.  

Vi skal lære barna å inkludere hverandre uansett bakgrunn og kultur, og vise at nytt eller annerledes ikke er skremmende eller mindre 

verdt. Barna skal møte ansatte som tar tak i mobbing og utestengelse, og lærer bort verdien av å inkludere alle.   

  

Vennskap og fellesskap  
 

Barna hos oss skal få støtte og veiledning i hvordan man får en venn, og hva det vil si å ha og å være en venn. De skal oppleve at de får 

hjelp hvis de ikke mestrer, samt veiledning i hvordan en tar vare på vennskap samtidig som man har respekt for egne og andres grenser. 

Barnehagens personale skal hjelpe til å ta vare på relasjonene barna i mellom, og samtidig legge til rette for nye vennskap. Ønsket vårt er 

at barna skal bygge egne vennskapsnettverk gjennom felles opplevelser. Vi jobber forebyggende mot mobbing og erting ved å løfte 

fram hvert enkelt barns unike egenskaper. «I barnehagen skal alle barn erfare å være betydningsfulle for fellesskap og å være i positivt 

samspill med barn og voksne» (Rammeplanen s. 23).  
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Kommunikasjon og språk 

  

De ansatte i Hammermo FUS skal skape et språkmiljø som oppmuntrer barna til verbal og nonverbal kommunikasjon, og til lek med både 

skrift- og talespråket. Barna hos oss skal oppleve voksne som lytter, undrer seg og er interessert med hele kroppen. Gjennom samtaler og 

lek skal barna få kunnskap om hvordan språket kan brukes som redskap i konfliktløsning, og som uttrykk for følelser, tanker, meninger og 

erfaringer. Språk er barnas viktigste verktøy for å utvikle deres indre stemme, noe som er essensielt i forhold til utviklingen av deres evne 

til selvregulering. Evnen til selvregulering er viktig med tanke på forståelse og mestring av egne og andres følelser i ulike sosiale 

situasjoner.  

Barna skal «bades» i språk. Dette innebærer at de ansatte bevisst skal benytte enhver situasjon til å samtale med barna, benevne hva vi 

gjør, ser og opplever sammen. Vi skal lytte, legge til rette, stille spørsmål og undre oss sammen med barna. Vi skal utvide språket og 

oppfordre barna til å utforske, leke med, og lære nye ord. Personalet skal følge barnas språkutvikling tett, slik kan vi legge til rette for barn 

som trenger ekstra språkstøtte.  

  

 

5. BARNS RETT TIL MEDVIRKNING 

Barns rett til medvirkning i barnehagen er forankret i barnehageloven §3. FNs barnekonvensjon gir også barn rett til å si sin mening i alt 

som vedrører dem, og Rammeplanen sier følgende: «Barna skal jevnlig får mulighet til aktiv deltagelse i planlegging og vurdering av 

barnehagens virksomhet». Dette bærer vi med oss kontinuerlig i hverdagen vår i Hammermo FUS, vi forstår og følger barnas uttrykk, og 

bruker barnas interesser og undring i temajobbing og andre aktiviteter.  

 

Vi er opptatt av at barneperspektivet skal være gjeldende i alt arbeid vi foretar oss. Når vi er glødende, skapende og tilstedeværende i 

barnas hverdag legger vi til rette for at barna får uttrykke sine meninger og tanker. Vi skal ha tid til å lytte, se og forstå det barna forteller 

oss både verbalt og nonverbalt. Hos oss er det rom for ulike typer mennesker og meninger, og alle skal få medvirke uavhengig av kjønn, 

funksjonsevne, religion og kultur. På denne måten bidrar vi til å bygge opp et likestilt samfunn hvor alle har rett til å delta i fellesskapet, 

bli hørt og få medvirke i egen hverdag.   
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6. BARNEHAGENS VERDIGRUNNLAG 

Demokrati  

 

Barna skal få oppleve verdien av demokrati, at de har en stemme og at de blir lyttet til om det er noe de ønsker å fortelle. Hos oss skal alle 

få kjenne på at deres mening betyr noe og blir tatt på alvor, men at de ikke alltid får gjennomslag for egne ideer da de i barnehagen er en 

del av et større fellesskap. Gjennom veiledning i møte med andre skal barna lære om gjensidig respekt for hverandre og det genuine ønsket 

og viljen til å forstå andre mennesker. Vi jobber for at alle skal føle seg likeverdige i barnehagen og møte interesse for hvem de selv er og 

hva de tenker.  

  

Mangfold og gjensidig respekt  
 

I Hammermo FUS ønsker vi å bidra til å styrke barnas følelse av å mestre livet. Hos oss skal de daglige møtene mellom barn og ansatte, og 

barna i mellom gi hver enkelt muligheten til å kjenne på at det er bra nok å «bare» være seg selv. Barna skal få kjennskap om at det 

finnes ulike familiesammensetninger, at mennesker har ulik tro og kulturell bakgrunn, at ikke alle tenker likt og samtidig vite at dette er 

helt ok. Vi lærer barna å respektere og anerkjenne mennesket de møter, og ikke ha fokus på kropp, klær eller materielle ting.  

  

Likestilling og likeverd  

 

I barnehagen vår skal barna kjenne på at ingen dømmer dem. I daglig samspill skal barna få erfare nestekjærlighet og viktigheten av å bry 

seg om hverandre, samtidig som de opplever hvor godt det er å kjenne at andre bryr seg om dem. Gjennom aktiviteter, lek og andre møter i 

barnehagen skal barna få erfare solidaritet, og kjenne på det å være del av en gruppe som gir deg støtte og fellesskapsfølelse. Hos oss skal 

barna få kjennskap til at det finnes ulike måter å tenke og leve på, dette fordi vi har en åpen kultur med respekt for alle uavhengig av 

familiesammensetning, kultur, tanker eller identitet.   
 

 

Bærekraftig utvikling  
 

Det å lære om betydningen av å ta vare på verdenen vi lever i er viktig i et barns liv. I Hammermo FUS lærer barna om bærekraftig 

utvikling, og får en gryende forståelse av hvordan alt liv på jorda henger sammen. Vi har fokus på utnytting av ressurser, 

søppelhåndtering, å ta vare på alt levende rundt oss og vi jobber for at barna skal ta med seg disse verdiene videre i livet.  
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Livsmestring og helse  
 

Barna skal lære å «bære sin egen bagasje». Fos oss i Hammermo FUS er det derfor viktig å bidra til å gi barna en indre robusthet som kan 

hjelpe dem å stå imot ulike typer press de utsettes for. De ansatte er opptatt av å gi barna gode verktøy for å mestre eget liv og ta gode 

valg.   

Vi legger til rette for god fysisk helsemessig utvikling ved å servere næringsrike måltider og aktivt bruke kroppen i lek og aktiviteter i 

løpet av barnehagedagen.  

 

7. PROGRESJONSPLAN  
 

 

Progresjonsplanen viser til hvordan barnehagen skal jobbe for å bidra til utvikling og progresjon innenfor Rammeplanens syv fagområder. 

Hensikten med planen er å gi både foreldre og ansatte i barnehagen en konkret oversikt over hvilke tiltak som skal iverksettes i 

Hammermo FUS barnehage. Videre er plan og tiltak utformet slik at de skal ivareta de verdier og retningslinjer som finnes i politiske 

føringer, rammeplanen og Hammermo FUS egen årsplan. Begrepet progresjon betyr fremskritt, og skal i denne sammenheng forstås som 

en prosess. Dette vil si at planen i hovedsak skal forstås som en beskrivelse/ fremdriftsplan på hvordan personalet i barnehagen skal 

arbeide. Den skal altså ikke danne grunnlag for resultatorientert måling av barns utvikling eller ferdigheter. Det er store individuelle 

forskjeller på når barn når milepæler og når de er klare for ny læring. Tanken er at det du ikke får oppleve eller får til i dag, får du til i 

morgen eller til neste år. For oss i Hammermo FUS barnehage er det viktig å legge til rette for læring gjennom lek og aktiviteter hvor 

barna skal oppleve glede i det de gjør. I vårt arbeid med fagområdene har leken en sentral rolle. Leken fremmer barns motivasjon, noe som 

danner et viktig grunnlag for utvikling og læring, både på kort og lang sikt.  

Vårt arbeid skal tilpasses hvert enkelt barns utvikling og funksjonsnivå. Progresjonen skal følge barnet. 
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 1-2 ÅR  

Ha erfaring med: 

2-3 ÅR  

Ha erfaring med:  

3-4 ÅR 

Ha erfaring med:  

4-5 ÅR  

Ha erfaring med:  

5-6 ÅR  

Ha erfaring med:  
Kommunikasjon,  

språk og tekst 

 Gjentakelser av 

ord og lyder  

 Pekebøker   

 Si enkle ord og 

1-2 ords 

setninger 

 Samspill: titt-

tei-lek. 

 Bruker peking 

som 

kommunikasjon 

 Sang, rim og 

regler 

 Utføre enkle 

oppgaver/beskjeder  

 Kunne peke ut 

dagligdagse 

gjenstander 

sammen med 

språket. 

 Benevne enkle ord. 

 Vente på tur 

 Følge instruksjoner 

som: 

«Kan du legge 

dukken i sengen 

sin?» 

 Bli kjent med 

trafikk vennen 

Tarkus gjennom 

bøker, sang og 

musikk 

 

 Navngi farger 

 Rollelek 

 Delta i spill med 

enkle regler. 

 Dialog over 

kortere tid. 

 Motta en beskjed 

 Delta i rim og 

regler. 

 Mestrer 

turtaking. 

 Formidling: 

Bilde bøker og 

eventyr. 

 Fortelle en historie 

med en viss 

sammenheng  

 Finne ord som rimer  

 Konstruksjonslek 

m/rollelek 

 Bevissthet rundt eget 

for- og etternavn. 

 Navn på 

familiemedlemmer 

 Motta en beskjed. 

 Dialog over lengre 

tid 

 Stiller hvordan og 

hvorfor spørsmål. 

 Høre på en litt lengre 

bok med bilder og 

tekst 

 Gjenkjenne 

enkelte 

bokstaver og tall  

 Skrive navnet 

sitt 

 Forteller vitser 

 Avansert 

konstruksjonslek

. 

 Leke skrive og 

leke lese.  

 Motta flere 

beskjeder 

samtidig. 

 Bruker 

overbegrep, eks: 

dyr, frukt og 

møbler 

 Lytte til 

barnelitteratur 

uten bilder 

Kropp, bevegelse, mat 

og helse  

 Spise og drikke 

selv 

 Gå stødig 

 Vise 

oppmerksomhet 

mot syn og 

hørselsinntrykk. 

 Vaske hender 

med hjelp 

 Deltagende i 

påkledning (eks 

ta arm i jakke, 

finne sko) 

 Pinsettgrep 

 Gå på tærne 

 Puttekasse 

 Perle med store 

perler 

 Vaske hender med 

voksenveiledning 

 Ake og skli 

 Roe seg ned, slappe 

av 

 Prøve å kle seg selv 

 Kroppsdeler 

 Enkle puslespill 

med knotter 

 Gå i ulendt terreng 

 Vaske hender 

selv 

 Utvikle vennskap 

 Øve på å smøre 

egen mat 

 Trehjulssykkel 

 Dekke av og på 

bordet 

 Pusle enkle 

puslespill 

 Kle på seg selv 

med hjelp 

 Gå på ski 

 Balanse 

 Kunnskap om egen 

kropp, og 

kroppsdelenes 

funksjon 

 Kaste og ta imot stor 

ball 

 Utholdenhet i 

grovmotoriske 

aktiviteter 

 Perle med små perler 

 Konstruksjonslek 

eks: bygge Lego 

 Gå på do og vaske 

 Balansere på en 

fot eller hinke 

 Hoppe tau og 

paradis 

 Selvstendighet i 

av og 

påkledning 

 God hygiene 

 Klippe (etter 

strek) 

 Blyantgrep 

 Lengre 

dagsturer, 

sommer og 
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 Grovmottorisk 

lek 

 Turer i 

nærmiljøet 

 Trille og kaste 

ball 

 Gripe og ta 

 Bevegelse til 

musikk 

 Ferdes i trafikken.  

 

 

hender selv 

 Begynnende 

forståelse for hva 

som er sunn mat 

 Respekt for egen og 

andres kropp 

vinter 

 Kaste ball i 

luften og ta den 

imot 

 Kle seg etter 

været 

 Innsikt i matens 

opprinnelse. 

Kunst, kultur og 

kreativitet  

 Bli kjent med 

tegneblyanter, 

malerpensler og 

fingermaling 

 Lek i sand, vann 

og snø 

 Introdusert for 

eventyr og 

fortellinger 

 Dramatisering 

og konkreter 

 Musikk og dans 

 Tegne 

rabletegninger 

 Få kjennskap til 

forskjellig 

formingsmateriell  

 Dramatisere korte 

eventyr 

 Prøve forskjellige 

rytmeinstrumenter 

 Opplevelser og 

erfaringer i 

felleskap 

 

 Bli kjent med 

enkle former og 

figurer gjennom 

forskjellige 

formingsaktivitet

er og materiell 

 Bruke fantasien 

 Klippe og lime 

 Spille på 

instrumenter 

 Dramatisere 

eventyr med 

enkle replikker 

 Kunstutstilling 

 Litteraturformidli

ng. 

 Tegne hodefotning 

 Fargelegge innenfor 

strek 

 Lytte til musikk 

 Delta i sangleker i 

større grupper 

 Dramatisere og 

fremføre for andre 

 Gå på kunstutstilling 

og teater 

 Bruk digitalt verktøy 

 Delta i tradisjonelle 

barneleker/barnekult

ur 

 

 Blyantgrep 

 Kunne 

tegne/male 

konkrete 

motiver 

 Lage utstilling 

av eget arbeid 

 Opplevelser av 

andres kunst 

 Lytte til ulike 

musikksjangere 

 Skape egne 

sanger og 

fortellinger 

 Tørre å stå frem 

i gruppa 

 

Natur, miljø og 

teknologi  

 Være ute i all 

slags vær, samt 

oppleve årstider 

 Undre seg over 

det de ser ute.  

 Lek med vann, 

is og snø 

 Se på 

dyrebilder/figur

er og bli kjent 

med hvilke 

 Turer 

 Studere naturen: 

årstider,planter 

insekter, fugler osv. 

 Gjenkjenne de 

vanligste insekter 

og dyr i nærmiljøet 

 Samle 

naturmateriell 

 Miljøbevisst- samle 

søppel 

 Turer i 

nærmiljøet 

 Få en forståelse 

av hvordan 

årstider påvirker 

naturen 

 Samtale om dag, 

måned osv. 

 Lære 

grunnleggende 

søppelsortering 

 Turer i nærmiljøet- 

mål for tur. 

 Bevisstgjøring om 

natur, miljøvern og 

samspillet i naturen. 

 Kjenne navn til de 

vanligste trær, 

blomster, insekter og 

fugler i nærmiljøet. 

 Faktabøker for barn- 

hav, land og 

 Turer. Være 

med på lengre 

turer, eks: 

Nevelfjell, 

Balbergkampen, 

hoppbakken og 

skitur 

Nordseter- 

Lillehammer. 

 Kunne kle seg 

etter været. 
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lyder de lager og gjenbruk 

 Matproduksjon- 

hvor kommer 

maten fra? 

 Få erfaring og 

kjennskap til 

IKT 

universet. 

 

 Miljøvern.  

 Vite hvordan 

man ferdes i 

naturen. 

 Erfare hvordan 

teknikk kan 

brukes i 

hverdagslivet og 

lek. 

Antall, rom og form   Kjenne igjen sin 

egen plass i 

garderoben 

 Kjennskap til 

ulike rom. 

 Skille mellom en og 

flere 

 Bruke tall ord 

 Skille begreper som 

stor og liten 

 «Telle» til 3 

 Leke med klosser 

 Erfaring med ulike 

former 

 Sortere etter 

farge og form. 

 Sortere leker 

 Lek med former, 

tall, farger og 

størrelser 

 Telle til 

10(peketelling) 

 Rom og 

tilhørende rutiner 

 Få erfaring med 

mengde gjennom 

matlagning/bakin

g 

 Preposisjoner: 

foran, under, 

bak, over osv. 

 Lotto og memory 

spill. 

 Skille mellom ulike 

former og størrelser 

(lengde og bredde) 

 Kunne kopiere ulike 

former og figurer 

 Brettspill. 

 

 Tallforståelse og 

mengde 

 Telle til mer enn 

10 

 Skille mellom 

geometriske 

figurer  

 Terningspill 

Etikk, religion og 

filosofi  

 Bordvers 

 Ulike høytider. 

 Samhandling 

med voksne og 

barn. 

 Føle seg sett, 

hørt og forstått 

 

 

 Bordskikk 

 Vente på tur 

 Dele med andre 

 Vise omsorg 

 Kjenne igjen 

høytidssanger 

 Oppleve stemning 

og glede rundt 

høytider 

 Løse enkle 

konflikter seg i 

mellom. 

 Vise empati for 

andre 

 Turtaking  

 Kunne sette ord 

på følelser 

 Utvikleevnen til 

 Konfliktløsning 

 Kjennskap til ulike 

tradisjoner i de 

religionene som er 

representer i 

barnehagen. 

 Hvorfor markerer vi 

de ulike høytidene? 

 Undre seg. 

 Kjennskap til 

ulike tradisjoner 

i de religioner 

som er 

representert i 

barnehagen 

 Hvorfor 

markerer vi de 

ulike høytidene? 
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 Kirkebesøk før jul 

 Begynnende 

forståelse for hva 

som er rett og galt 

å stille spørsmål, 

resonere og 

undre seg. 

 Utvikle vennskap 

 Tørre å utfordre seg 

selv til å prøve noe 

nytt. 

 Respekt for seg selv 

og andre. 

 

Nærmiljø og samfunn   Faste rutiner 

 Bli kjent og 

trygg på 

barnehagens 

uteområde 

 Turer i nærmiljøet 

 Turer på biblioteket 

 Byturer 

 Følge enkle 

regler på tur 

 Vite at deres 

mening teller 

 

 Enkle trafikkregler 

 Bevissthet rundt 

hjemme adresse 

 Kjenne til og huske 

de vanligste 

turstedene 

 Samarbeide med 

andre barn 

 Besøke skoler, 

og bli kjent i 

skolegården. 

 Trafikkregler 

 Vite om ulike 

arbeidsplasser. 
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8. Fagområdene 
  

Kommunikasjon, språk og tekst betyr for oss i Hammermo FUS;  

I Hammermo FUS barnehage har vi et personale som er bevisst på sin rolle på hvordan de kommuniserer med barna. Det er viktig at de benevner 

konkreter, symboler og er støttende i samtaler med barna. Personalet skal også veilede ved konflikter, barna skal få utvikle redskap for å løse 

konflikter. Rim, regler, sang og lek med språk skal være en del barnas hverdag. Personalet skal være lekende og støttende i denne aktiviteten. Vi 

bruker digitale medier som et oppslagsverk, skanning, tegning, web og filming. I rolleken får barna prøvd ut sin kommunikasjon og samspill med 

andre barn. Personalet skal være et støttende stillas som videreutvikler barnas lek og oppmuntrer til å bygge opp barnas språkforståelse og 

ordforråd i norsk. Personalet skal også skape rom for åpne samtaler og la barna få snakke, forklare og fortelle med egne ord.  

Kropp, bevegelse, mat og helse betyr for oss i Hammermo FUS; 

På vårt kuperte og varierte uteområde legger vi til rette for allsidig fysisk aktivitet gjennom dagen. Vi følger Lillehammer kommune sin plan for 

fysisk helse og kosthold som sier at barna skal ha fysisk aktivitet ca 60 min om dagen. Dette gjør vi gjennom minirøsris (Friskis & Svettis), 

stafett, skilek og forskjellige regelleker. I tillegg bruker vi nærmiljøet aktivt til gåturer og skiturer. Vi i Hammermo FUS skal legge til rette for at 

barna skal få oppleve trivsel, glede og mestring året rundt, både inne og ute. Barna får servert sunn mat i barnehagen, som er i tråd med Sunnere 

Barn prosjektet. Bursdagsfeiringer i barnehagen feires med sang, raketter og fokus på barnet.Vi har fokus på at både små og store barn trenger 

hvile i en travel hverdag. Vi legger til rette for hvilestund på små- og storbarns avdeling for de som ikke sover hver dag. Her bruker vi rolig 

musikk/lydbok som barna skal lytte og slappe av til.  

Kunst, kultur og kreativitet betyr for oss i Hammermo FUS;  

Vi gir barna kulturelle impulser gjennom kunstutstillinger, litteraturfestival og musikkfestivaler i byen. Vi tilrettelegger for at barna skal få 

uttrykke seg gjennom ulike estetiske uttrykksformer i hverdagen. Sang og dans har en viktig rolle i vår hverdag. Rollelek, turtaking og herming 

er også noen av arenaene hvor kunst, kultur og kreativitet kommer tydelig frem. Det er viktig at personalet til enhver tid er lydhør for det som 

opptar barna, tar det videre eller gjør materielle ting tilgjengelig for leken. Barna får mulighet til å forme og tegne med ulike materiale. 

Personalet skal oppmuntre og stimulere barna sitt kulturelle utrykk slik at barna skal føle mestring og finne sin egen uttrykksform. 
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Natur, miljø og teknikk betyr for oss i Hammermo FUS; 

Vi undrer oss sammen med barna over hva som skjer i naturen i de ulike årstidene. Vi forsker f.eks. på is og vann. Vi kildesorterer, lærer om 

resirkulering. Vi sår og høster grønnsaker og urter. Personalet skal legge til rette for at barna får ta i bruk naturen som en lekearena. Barna skal få 

mulighet til å undre seg, stille spørsmål og skape gode samtaler om det de erfarer gjennom leken og naturen. Vi går også turer tilbake til faste og 

kjente områder. Barna skal få naturopplevelser og bli kjent med naturens mangfold. De skal lære å ta vare på naturen og få en tilhørighet til den 

slik at man bevarer den i generasjoner.  

Etikk, religion og filosofi betyr for oss i Hammermo FUS; 

Barna skal få utvikle respekt og interesse for hverandre, og forstå at vi er forskjellige. Dette vil være med på å skape rom for å utvikle vennskap. 

Vi under og reflekter rundt livet og hvordan vi skal være mot hverandre. Vi bruker rollespill, samtale og drama. Vi tilrettelegger for at de 

foreldrene som ønsker at barna skal få oppleve julegudstjeneste skal få muligheten til å delta på dette. Her får barna et innblikk i kirka, de synger 

og spiller tradisjonelle julesanger. Har vi barn fra andre kulturer i barnehagen legger vi til rette for at alle skal få kjennskap til andres festdager.  

Nærmiljø og samfunn betyr for oss i Hammermo FUS; 

Vi bruker byen og naturen rundt oss til lek og rollelek. Vi lærer barna å bruke biblioteket til å låne bøker og hvordan vi skal ta vare på andres 

gjenstander. Vi handler i byens butikker ved behov og går på besøk til forskjellige barnehager og arbeidsplasser. Byen vår har ulike museer som 

vi besøker gjennom året. Vi markerer samenes nasjonaldag og FN-dagen og har samtaler rundt menneskerettighetene. Barna skal også få erfare at 

valg og handlinger har en påvirkning på både dem selv og andre rundt seg.  

Antall, rom og form betyr for oss i Hammermo FUS; 

Barna bygger med ulike materialer i ulike størrelser både ute og inne. Barna får være med på borddekking og dekking av tralle til avdelingen. De 

er med på baking, veier og måling av ingredienser til matlaging. Personalet skal være lydhøre for barnas matematiske uttrykksform og 

tilrettelegge for det matematiske språket ved riktige benevnelser på symboler og gjenstander i det daglige sammen med barna. Vi tar i bruk 

forskjellige rim, regler, spill og konkreter som er med på å skape nysgjerrighet og glede rundt antall, rom og form 
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9. PLANLEGGING, HANDLING, OBSERVASJON OG REFLEKSJON 

 
Planlegging  

Årsplanen gir en oversikt over hvordan vi i Hammermo FUS jobber. Vi holder årsplanen vår levende ved å aktivt bruke den i plan- og 

evalueringsarbeidet underveis. Arbeidet på hver enkelt avdeling planlegges av pedagogene, i samarbeid med avdelingenes øvrige personale og 

etter innspill fra barna.   
 

Vi planlegger og evaluerer i flere fora:  

-Planleggingsdager  

-Personalmøter på kveldstid  

-Pedagog- og ledermøter  

-Avdelingsmøter  

-Nettverk med andre FUS-barnehager i området  

  

Handling  

 

Personalet lager både didaktiske planer og metodeplaner. Dette er interne arbeidsdokumenter som skal sikre at personalet handler etter lik 

praksis og jobber mot samme mål.  

Didaktiske planer er detaljerte planer på hva, hvordan og hvorfor ulike aktiviteter gjennomføres på avdelingene. Metodeplaner beskriver 

hvordan ulike rutinesituasjoner gjennomføres i løpet av barnehagedagen.   

  

Observasjon  

 

Observasjon brukes aktivt i hverdagen for å sikre kvalitet, og for å måle virkningene av planer og aktiviteter. Slik sørger vi for at arbeidet som 

gjennomføres fører til progresjon i barnas utvikling. Observasjon er også et viktig virkemiddel for å sikre barnas aktive medvirkning og 

medbestemmelse.  
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Refleksjon   
 

Refleksjon over eget arbeid er en av de viktigste forutsetningene for personalets videre utvikling. Gjennom samtaler, veiledning og mulighet 

for egenrefleksjon finner man ofte retning for veien videre, og i samspill med kolleger bevisstgjøres personalet på eget arbeid og eventuelle 

utfordringer. De ansatte i barnehagen reflekterer jevnlig omkring barnehagehverdagen i møter og uformelle samtaler.  

 

Våre felles refleksjoner kommer til syne gjennom:  
 

-Dagsrapporter  

-Daglig foreldrekontakt  

-Månedsbrev med tilbakeblikk  

-MyKid  

-Bilder  

-Planlegging  
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10.  SunnereBarn  
 

Sunnerebarn er et mat- og måltidsprosjekt som først og fremst skal fremme matglede hos barna. Sunnerebarn prosjektet er i tråd med 

folkehelseinstituttets retningslinjer for et riktig kosthold. Vi mener at trivelige måltider bidrar til matglede og gode matvaner for barna i FUS 

barnehagene. 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. 

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. 

 

I vår hverdag betyr SunnereBarn at vi: 

 

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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For oss i Hammermo FUS Barnehagen betyr SunnereBarn at:  

 Barn og voksne blir mer bevist på hvilke byggeklosser kroppen trenger for å vokse  

 Barna er med på å lage måltidene i barnehagen 

 Barna er med på å dekke på traller og borddekking.  

 Barna skal oppleve måltidene som trivelige, rolige og med god tid.   
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11.  SAMARBEID OG OVERGANG 

Samarbeid mellom hjem og barnehage  

 

Vi er opptatt av at alle barn skal trives og utvikle seg til å nå sitt fulle potensiale. Dette krever et tett samarbeid hos de voksne som står 

barna nærmest – ved at foreldre og personalet deler tanker og observasjoner med hverandre legger vi til rette for at barnet blir sett og 

forstått. Derfor er samtaler med foreldre et prioritert område hos oss. Åpenhet og god dialog sørger for at vi i enda større grad deler 

ansvaret for barnets utvikling. Vi gir alle foreldre tilbud om minimum to utviklingssamtaler i løpet av barnehageåret, men har også 

muligheter til hyppigere samtaler ved behov. På denne måten kan vi lettere og raskere sette i gang tiltak der vi mener det er nødvendig.  
 

Vi vet at riktig hjelp i mange tilfeller er avgjørende for barnets videre utvikling.   

Barnehagen har et godt samarbeid med både helsestasjon, habiliterings- barneverns- og pedagogisk/psykologisk tjeneste.  

  

Fra liten til stor avdeling 

  

Vi tar oss god tid med planlegging av overganger innad i barnehagen og i arbeidet med å sette sammen barnegruppene. Det er mange 

hensyn som skal tas når man setter sammen gruppene, vi ønsker god gruppedynamikk og trygghet for alle barna. På våren før oppstart på 

ny avdeling begynner vi tilvenningen. Barna på liten avdeling går sammen med en kjent voksen på besøk til den nye avdelingen, og deltar 

i hverdagsaktiviteter, lek og måltider for å bli trygge før oppstart. De store barna oppfordres til å ta godt vare på, og ta imot de mindre 

barna, og er også en stor ressurs i dette arbeidet. Foreldrene og en pedagog på hver av de aktuelle avdelingene har overgangssamtale for å 

etablere kontakt og overføre informasjon om hvert enkelt barn og avdelingen i juni. Dette bidrar til trygghet og forutsigbarhet for alle 

parter, og overgangene innad i barnehagen oppleves rolig og god. Den siste dagen før barna går i ferie, hjelper de selv til med å bære klær, 

bleier og utstyr over til den nye avdelingen og ny garderobeplass. På denne måten er de også visuelt forberedt og stolte og klare for nye 

utfordringer etter ferien!  

  

 

Overgang barnehage-skole  

 

«Barnehagen skal i samarbeid med skolen legge til rette for barns overgang fra barnehage til første klasse og eventuelt 

skolefritidsordning» (Rammeplan for barnehagen, s. 60).  
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Det siste året i barnehagen har skolestarterne et eget opplegg som har som mål å styrke samhold og tilhørighet, og forberede barna til 

skolestart. I Hammermo FUS jobber vi med både praktiske og sosiale ferdigheter som er nyttig å ha før skolestart, for eksempel å lære seg 

å lytte, ta hensyn og å ta imot og utføre enkle beskjeder. Selvstendighetstrening som å vente på tur, påkledning, klipping og liming, og å 

være en god venn hører også naturlig med i skoleforberedelsene. Vi har også et ekstra fokus på psykisk helsevern det siste året barna går i 

barnehagen. Konkret gjør vi dette ved å jobbe med temaet «følelser», vi snakker om, setter ord på, gjenkjenner og lærer oss å akseptere 

både egne og andres følelser.    

 

Dette øver vi på i  Hammermo FUS:  
 

-At alles mening betyr noe, trygghet til å si ifra  

-At barna trives i lek og har vennekompetanse  

-At barna er trygge og forskende og gleder seg til skolestart  

-Å se verdien av å planlegge, pakke og rydde før og etter turer, ha oversikt over egne eiendeler  

-Konsentrasjon og felles fokus  

-Ha et positivt selvbilde, sette egne grenser 

  

Det er viktig for oss å gi barna erfaringer som handler om at det å kjenne på kroppen at når man øver, og prøver om igjen er det mulig å få 

til noe man trodde var umulig! Det er en god følelse å være stolt av seg selv og samtidig kjenne på gleden av å være del av et fellesskap.   

Barnehagen har et nært samarbeid med skolene og de andre barnehagene i området. Vi møtes blant annet til felles aktivitetsdager, 

lesestund og besøk på skolen. Vi samarbeider med flere barneskoler i byen da vi ofte har barn fra andre skolekretser. Dersom foreldrene 

samtykker vil barnehagen overlevere nødvendig informasjon om barnet til skolen før oppstart.  
 

Foreldreråd/SU  
 

Foreldrerådet består av alle foreldrene/foresatte i barnehagen, og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom 

barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Foreldrerådet kan melde inn saker til SU om det er noe de ønsker drøftet.  

For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal barnehagen ha et samarbeidsutvalg (SU). SU skal være et rådgivende, kontaktskapende og 

samordnende organ. Foreldrene og de ansatte velger en representant fra hver avdeling til SU, hver avdeling skal altså representeres av en 

foresatt og en ansatt. SU skal blant annet behandle årsplanen, og bli forelagt og ha rett til å uttale seg i saker som er av viktighet for 

barnehagens virksomhet og forholdet til foreldrene. Foreldrerådet og Samarbeidsutvalgets definisjon og oppgaver er beskrevet både i 

Barnehageloven og barnehagens vedtekter.  
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Andre samarbeidsinstanser  
 

-FUS administrasjonen og de andre FUS-barnehagene  
 

-Barnehagens styre  
 

-Barnehageadministrasjonen i kommunen  
 

-Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT). PPT er en sakkyndig instans som kan bistå med spesialpedagogisk hjelp, og gi råd og veiledning 

til barnehagen i forbindelse med enkeltbarn. Foresatte må gi skriftlig samtykke dersom barnehagen ønsker å samarbeide med PPT om 

enkeltbarn.  
 

-Barneverntjenesten. Barneverntjenestens hovedoppgave er å sikre at barn som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling 

får hjelp og omsorg i rett tid. Barneverntjenesten er også en rådgivende og støttende instans for familier som har behov for ekstra hjelp og 

støtte i perioder.  
 

-Tverrfaglig team. Kommunens tverrfaglige team består av representanter fra PPT, helsestasjon, barneverntjenesten og barnehagen. Her 

diskuteres faglige problemstillinger, og det gis råd og veiledning om arbeid med enkeltbarn og barn i grupper. Lillehammer kommune har 

i mange år jobbet tverrfaglig for å bli bedre på å se og hjelpe barn som trenger noe ekstra. Foreldre kan også ta initiativ til å drøfte saker i 

det tverrfaglige teamet.  
 

-Helsestasjon  
 

-Skole  
 

-Høgskolen Innlandet og Lillehammer videregående skole  
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ÅRSHJULET 2021/2022  

  

MÅNED                              AKTIVITET  

August                                  Tilvenninger av nye og gamle barn  

                                              Planleggingsdager 12. og 13. august  

                                               
 

September                              Brannvernuke uke 38 

    Foreldremøte 30. september 

   

Oktober                                 Foreldresamtaler på avdelingene  

    Verdensdag for psykisk helse 8. oktober 

    Trafikkuke uke 42 

                                              Høstsuppe i barnehagen 26. oktober 

    FN-dagen 26. oktober 
 

November                              Foreldresamtaler på avdelingene  

                                               Planleggingsdag 1. november     

   

Desember                               Nissefest 3. desember    

                                               Luciafeiring 13. desember  

                                               Julebord for barn 16. desember 
 

Januar                                    Planleggingsdag 28. januar  

                                               FORUT-prosjekt  
 

Februar                                  FORUT-prosjektet avsluttes med karneval og salgsutstilling  

                                              Felles foreldremøte   
                Samenes nasjonaldag 7. februar 

    Vinterleker uke 8 
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Mars                                      Skitur for skolestarterne fra Nordseter til skistadion  

    Karneval 11. mars 

    Barnehagedagen 15. mars 

    Brannvernuke uke 12 
 

April                                      Foreldresamtaler på avdelingene  

    Trafikkuke uke 17 

    Plandag 22. april 
 

Mai                                        Foreldresamtaler på avdelingene  

                                               Markering av nasjonaldagen 16. mai  

                                               Forberedelser til konsert  

                                               Planleggingsdag 27. mai  
 

Juni                                    Overnatting i barnehagen for skolestarterne 2-3 juni 

                                               Sommerfest for familien 9. juni 

 

 

 
Hammermo Fus barnehage AS 

Smestadenga 23  

2619 Lillehammer 

Hjemmeside: www.hammermo@bhg.no 

Facebook: Hammermo Fus barnehage 

Daglig leder: Hilde Sylliåsen 

Telefon: 95 00 50 43 

Mail: dl.hammermo@bhg.no 

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

