
1 
 

 

Innledning  

 

Barnehagealderen har en unik verdi og vi i FUS jobber for å berike barndommen til hvert 

enkelt barn. I FUS-barnehagene skal barna alltid være i fokus – de er fus.  

 

Det har vært drevet barnehage ved siden av Drafns hus siden 1991.  

I 2007 ble Drafnkollen barnehage en FUS-barnehage.  

12.1.11 åpnet barnehagen i et nytt, moderne bygg med plass til 80 barn.  

 

Drafnkollen FUS barnehage ligger flott plassert nærmest midt i skogen med utsikt over hele 

Drammen by og Drammensfjorden.  

Vår beliggenhet gir unike muligheter for uteliv. I umiddelbar nærhet er Blektjern og 

Kølabånn, og vår helt egen Hakkebakkeskog. Går vi en litt lenger tur, kommer vi til 

Hellashytta og Risdalstårnet. Noen ganger tar vi bussen til Konnerud og går tilbake til 

barnehagen.  

 

Vi er ute på lekeplass og i skogen både sommer og vinter, og benytter oss også av tilbudet 

Drammen by gir, med bussturer, store lekeplasser, bibliotek, kino og teater.   

 

Drafnkollen FUS barnehage AS er en basebarnehage. I første etasje har vi base for små barn, 

og i andre etasje har vi base for store barn. Barna er delt i faste grupper, med fast personale og 

fast pedagog.  

Barnegruppene er delt på tvers av alder og kjønn.  

I tillegg er barna sammen i alderslike grupper i løpet av uka.  

 

Store fjell gir navn til gruppene, da vi i Drafnkollen FUS tenker at et barn som opplever 

mestring har klatret på toppen og ser ut over et helt nytt landskap. For å klatre, må vi 

samarbeide, få hjelp, spise, planlegge, gå videre og innimellom hvile. Når vi kommer på 

toppen, feirer vi!  

 

Vi valgte for året 2017/2018 å 

fokusere på skogen som ramme for 

vår virksomhet. Gjennom rammen 

skogen, FUS hovedmål og årshjulet 

vårt gir har personalet arbeidet med 

implementering gjennom å lese, 

reflektere og planlegge og evaluere 

sammen.  

 

For året 2018/2019 vil vi fortsatte å 

ha skogen som ramme, i likhet med 

planen fra 2017/2018.  Vi vil i 

større grad ta utgangspunkt i 

referanseområder og opplevelser 

for de forskjellige gruppene. I 

tillegg vil vi legge vekt på 

livsmestring og lek, gjennom 

visjonen og FUS hovedmål.  
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Nå er høsten her  

og høsten er en liten gul mann som kommer ut av skogen med kofferten sin og plukker lauvet 

ned av trærne og tar med seg blomsterstilkene og mange av fuglene, og så maler han 

himmelen grå og mørk, og lager triste søledammer i veiene. 

 

Så kommer en liten hvit dame og det er vinteren det,  

og hun har spade og ryggsekk med seg og legger snø utover markene, og snøklatter oppe i 

trærne, og så gir hun menneskene tykke skjerf og luer og røk ut av munnene - og røk ut av 

pipene på husene også – og himmelen maler hun kald og hvit og gir lufta kuldegrader 

 

Så kommer våren,  

og våren er ei lita gulgrønn jente som kaster farger opp av kurven sin og setter fuglene tilbake 

i trærne og henger sola høyere opp på himmelen og gir den varme stråler. Hun tar isen av 

vannene og putter god gurglelyd i bekken igjen – og menneskene får tynnere klær og varme 

smil, og kanskje høye iskrem å bære på. 

 

Så kommer sommeren,  

og sommeren er en liten grønn gutt som kommer trillende ut av skogen med trillebåren sin og 

setter muntre farger alle steder, rødt hvitt og gult og blått – han henger moreller på greiner 

og fyller lufta med fugler og sang, og i gresset putter han gresshopper og tykke humler. Han 

gir menneskene tykke sandaler og nakne armer – og på badestrendene legger han brune piker 

og brune gutter bortover i rekke og rad.  

Det er sommeren det. 

 

(Arild Nyquist – Den 

store Dikt og regle-

boka Aschehoug 

1993) 

 

«Mellom hver linje, 

mellom hvert vers i 

dette diktet ligger det 

muligheter og ideer 

til å skape temaarbeid 

og for barna med 

innhold, fordypning 

og magiske 

opplevelser. 

(Fantasifantasten) 

 

Det er vi i 

Drafnkollen FUS helt 

enige i! 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi6gNrf4u7bAhXKkCwKHes2BiMQjRx6BAgBEAU&url=https://gjoerdetselv.com/hage/planter/traer&psig=AOvVaw3nHlrXEbOSSwHEd1Zi9F4z&ust=1530014229890115
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Formål med årsplanen 

 

Ansatte i Drafnkollen FUS barnehage bruker denne årsplanen som et arbeidsdokument. 

Pedagoger og øvrig personale i barnehagen utarbeider videre månedsplaner og tilbakeblikk 

som beskriver hvordan barnehagen konkret 

arbeider.  

 

Evaluering gjøres kontinuerlig, og er 

godt synlig for barn, foresatte og ansatte.  

 

Årsplanen vår gir videre foresatte 

informasjon om de overordnede målene i 

barnehageloven, Rammeplanen og 

barnehagens tiltak for å nå disse. 

Foreldre ser en klar sammenheng mellom 

de konkrete aktivitetene i barnehagen og 

de overordnede målene. Foreldre er 

videre med på planlegging og evaluering 

der det er naturlig, gjennom foreldreråd, 

SU og brukerundersøkelser.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barna på Mount Everest 

evaluerer toppturen 2018 
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Alt henger sammen! 

Det er en rød tråd i det vi foretar oss. Vi jobber ikke med ett og ett fagområde isolert, eller 

med en aktivitet løsrevet fra verdier. Alt henger sammen med alt!  

 

 

Samfunnsmandat 

 

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta 

barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning 

som grunnlag for allsidig utvikling. 

 
 

Pedagogikk og 

prosjekter 

 

Være sammen 

 

 

     Egenledelse  

 

       Smart-mat 

 

Fagområder fra 

Rammeplanen 

 

Kom-

munikasjon, 

språk og tekst 

 

 

Kropp, 

bevegelse, 

mat og 

helse 

 

 

Kunst, 

kultur  

og 

kreativitet 

 

 

Natur,  

miljø og 

teknologi 

 

 

Antall, 

rom og 

form 

 

 

Etikk, 

religion 

og 

filosofi 

 

 

Nærmiljø 

og 

samfunn 

 

 

Verdier 

 

 

Glødende, skapende og tilstedeværende 

Bærekraftig utvikling 

 

 

Visjon 

 

Sammen gir vi barndommen verdi, lek og glede, hverdagsmagi og 

vennegaranti 

 

 

 

Mål 

 

FUS barn: 

Har et positivt selvbilde 

Er trygge og forskende, trives i lek og har vennekompetanse 

Gleder seg til resten av livet for de vet de har påvirkningsmulighet 

FUS barn tenker tilbake på tiden i barnehagen med fryd og glede 

 

 

2018-2019 

 

 

Skogen 

Vårt nærmiljø, vår inspirasjon, vår leke og læringsplass 

Vi vil finne et sted, et referansested for hver gruppe 
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Planlegging, dokumentasjon og vurdering 

For å være en lærende organisasjon, vil vi jakte på beste praksis, og neste praksis. 

I utviklingsarbeid, planarbeid og dokumentasjon bruker hele personalet i Drafnkollen FUS 

blant annet disse modellene: 

 

Duen (Skandsen 

og Mostad, 

IMTEC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deltamodellen (Mostad og 

Stranden, IMTEC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I tillegg bruker vi Pedagogisk sol.  

Hensikten med pedagogisk sol er å 

øve opp individuell og kollektiv 

selvinnsikt og bevissthet, og går ut på 

å klargjøre forventninger, behov, 

verdier eller interesser.  

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjz9_yb-7TcAhVqMZoKHXuYDJgQjRx6BAgBEAU&url=https://slideplayer.no/slide/11968063/&psig=AOvVaw1wM1AuxbS2axZUgl_d7fJ2&ust=1532426304371437


7 
 

 

Styrende dokumenter 
 

Barnehageloven, Lov om barnehager 

Barnehageloven regulerer barnehagene i Norge. Loven gjelder for både private og offentlige 

barnehager. 

§1 Formål 

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og 

lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge 

på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for 

menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, 

verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i 

menneskerettighetene. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal 

lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende 

kunnskaper og ferdigheter. De har rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. 

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. 

Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for 

fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle 

former for diskriminering.  

 

§ 2 Barnehagens innhold  

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, 

livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter. Barnehagen skal ta hensyn til barnas 

alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn, herunder samiske barns 

språk og kultur. Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen 

kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt 

fellesskap. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi 

utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter. Barnehagen 

skal ha en helsefremmende og en forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale 

forskjeller.  

 

Rammeplanen 

Ny rammeplan trådde i kraft 1.8.17. 

Rammeplanen er fastsatt av Departementet og utleder samfunnsmandatet Stortinget har gitt 

barnehagen gjennom barnehageloven. Rammeplanen er en Forskrift til Lov om barnehager og 

er dermed forpliktende for alle barnehager i Norge. 

Videre er rammeplanen et pedagogisk verktøy for de som jobber i barnehagen og gir 

retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver. 

Barnehagen skal gi barn grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle områder, inndelt i 

syv fagområder: 

 kommunikasjon, språk og tekst 

 kropp, bevegelse, mat og helse 

 kunst, kultur og kreativitet 

 natur, miljø og teknologi 

 antall, rom og form 

 etikk, religion og filosofi 

 nærmiljø og samfunn 
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Fagområdene gjenspeiler områder som har interesse og egenverdi for barn i barnehagealder, 

og skal bidra til å fremme trivsel, allsidig utvikling og helse. Barnehagen skal se fagområdene 

i sammenheng, og alle fagområdene skal være en gjennomgående del av barnehagens innhold. 

I samiske barnehager skal arbeidet med fagområdene ta utgangspunkt i samisk språk, kultur 

og tradisjonskunnskap. Det er til enhver tid oppdatert rammeplan på udir.no/rammeplan,  

link:  

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan.  

 

På samme nettsted finnes støttemateriell i tråd med rammeplanen. 

Drafnkollen FUS har drevet implementering i et år. Dette er et spennende og krevende arbeid. 

Vi vet at endring av praksis tar tid, at implementering ikke tar slutt, at vi stadig er på jakt etter 

beste praksis, og neste praksis. 

 

Vi har i løpet av året 2017/2018 deltatt noe på kurs og kompetansetiltak gjennom FUS og 

andre aktører som Drammen kommune, Fylkesmannen og STYD. Vi har brukt 

planleggingsdager og personalmøter til det samme.  

 

For barnehageåret 2018/2019 fortsetter vi denne prosessen, med støtte i møter, kurs og andre 

kompetansetiltak.  

 

 

For året 2018/2019 vil vi blant annet fokusere dypere på livsmestring og lek.  

Fra Rammeplanen, livsmestring og helse:  

-Barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon og bidra til å utjevne 

sosiale forskjeller. Barnas fysiske og psykiske helse skal fremmes i barnehagen. Barnehagen 

skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og forebygge 

krenkelser og mobbing. Om et barn opplever krenkelser eller mobbing, må barnehagen 

håndtere, stoppe og følge opp dette. 

 

Refleksjonsspørsmål:  

 Hva mener vi er viktig for å fremme barns fysiske og psykiske helse i barnehagen? 

 Hvilke rutiner har vi for å håndtere, stoppe og følge opp mobbing og krenkelser? 

 Hvordan gir vi barna anledning til ro, hvile og avslapning i løpet av barnehagedagen? 

 Hvordan jobber vi med å fremme motorisk utvikling og bevegelsesglede? 

 Hvordan bruker vi måltider og matlaging som bidrag til at barna utvikler matglede? 

 Kjenner alle til opplysningsplikten til barnevernet? 

 Har vi en felles forståelse av vårt ansvar for å forebygge, oppdage og følge opp 

omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep? 
 

Om lek i Rammeplanen:  

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

Barnehagen skal gi gode vilkår for lek, vennskap og barnas egen kultur. Leken skal være en 

arena for barnas utvikling og læring, og for sosial og språklig samhandling. Barnehagen skal 

inspirere til og gi rom for ulike typer lek både ute og inne. Barnehagen skal bidra til at alle 

barn kan oppleve glede, humor, spenning og engasjement gjennom lek - alene og sammen 

med andre. 

 

 

 

 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan
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Refleksjonsspørsmål 

 Hvordan observerer vi barnas lek og hva bruker vi observasjonene til? 

 Hva skags lekemiljø støtter opp om leken til disse barna? 

 Hva tenker vi om voksenroller i leken? 

 Hva har leken for verdi, her og nå? 

 Hvordan fremmer vi et inkluderende miljø hvor alle barna kan delta i lek og erfare 

glede? 

 

Andre styrende dokumenter 
 

Menneskerettighetene 

Artikkel 1 

Alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter. De er 

utstyrt med fornuft og samvittighet og bør handle mot hverandre i brorskapets ånd. 

Artikkel 2 

Enhver har krav på alle de rettigheter som er nevnt i denne erklæring, uten forskjell av noen 

art, f. eks. på grunn av rase, farge, kjønn, språk, religion, politisk eller annen oppfatning, 

nasjonal eller sosial opprinnelse, eiendom, fødsel eller annet forhold. Det skal heller ikke 

gjøres noen forskjell på grunn av den politiske, rettslige eller internasjonale stilling som 

innehas av det land eller det område en person hører til, enten landet er uavhengig, står under 

tilsyn, er ikke-selvstyrende eller på annen måte har begrenset suverenitet. 

 

Barnekonvensjonen 

Noen artikler: 

1. Alle under 18 år er barn hvis ikke en lavere alder er lovfestet av staten. 

2. Rettighetene i Barnekonvensjonen gjelder alle barn, uten unntak. Staten skal sørge for at 

ingen blir diskriminert. 

3. Alt myndigheter og organisasjoner gjør som angår barn, skal ta hensyn til barnas beste. 

Staten skal sørge for at tilbud for barn følger regler som er bestemt. 

Barnekonvensjonen er en avtale mellom nesten alle land i verden. Den sier noe om hvordan 

alle barn i verden skal ha det. Norge har underskrevet barnekonvensjonen og gjort den til 

norsk lov. FNs konvensjon om barns rettigheter handler særlig om toleranse og likeverd. 

 

Noen spørsmål for refleksjon og handlingskompetanse vedrørende menneskerettigheter og 

barnekonvensjon i Drafnkollen FUS barnehage: 

 Alle er likeverdige der de er til enhver tid, hva betyr det i min praksis? 

 Finnes det guttefarger og jentefarger? 

 Hvem bestemmer hva som er barnas beste?  

 Er vi ærlige når vi bestemmer grenser, ikke følelser?  

 Hvordan unngår vi å krenke integritet?  

 Hvordan fremmer vi respekt og integritet? 

 

 

Miljørettet helsevern 

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Forskriftens formål er å bidra til at 

miljøet i barnehager, skoler og andre virksomheter som nevnt i § 2 fremmer helse, trivsel, 

gode sosiale og miljømessige forhold samt forebygger sykdom og skade. Forskriften regulerer 
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blant annet at barnehagen skal ha et internkontrollsystem og kontinuerlig jobbe med HMS. 

Link: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1995-12-01-928  

 

Drafnkollen FUS barnehage er i overgangen fra permer til digitalt system. Vi har hatt en perm 

for ansatte, en for barn, og en for brann, inkludert beredskapsplaner. I tillegg til å bli brukt 

som levende dokumenter, har alle ansatte lest permene to ganger i året. Ved å få et digitalt 

system vil dokumentasjon og levendegjøring bli enda bedre. 

 

FUS 

FUS har et godt system for HMS for barn og ansatte.  

Foresatte og ansatte kan finne linker til vedtekter, serviceerklæring og andre dokumenter på 

hjemmesiden vår: fus.no/drafnkollen.  

 

Oversikt over dokumenter:  

Serviceerklæringen til FUS-barnehagene 

Etiske retningslinjer 

Taushetserklæring  

Vedtekter 

 

Prosjekter  
 

Egenledelse i lek og læring 

Siden 2013 har Egenledelse i lek og læring  

(Sørensen, Godtfredsen, Modahl, Lerdal, 2011) 

vært vår viktigste pedagogiske satsing, og det 

vil fortsatt være en viktig bærebjelke. FUS 

bygger videre ut vår pedagogiske plattform, 

basert på forskning, Mer om egenledelse finnes 

på side 17 i denne årsplanen 

 

 

 

Være sammen  

Drammen Kommunes satsning på tidlig innsats 

og kompetanseløft i barnehagene, hvor 

Drafnkollen FUS barnehage hittil har hatt tre ansatte på veilederutdanning, og to ansatte 

utdannes høsten 2018. Alle ansatte leser litteraturen.  

Målet for prosjektet er å  

 Skape et autoritativt læringsmiljø for barn i alle barnehagene og  

 Forebygge utfordrende adferd i et langsiktig perspektiv og  

 Utvikle vennekompetanse hos barn  

 

 

 

 

 

 

 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1995-12-01-928
https://www.adlibris.com/no/sok?filter=author%3AKristian%20S%C3%B8rensen
https://www.adlibris.com/no/sok?filter=author%3AMarianne%20Godtfredsen
https://www.adlibris.com/no/sok?filter=author%3AMette%20Modahl
https://www.adlibris.com/no/sok?filter=author%3ABj%C3%B8rn%20Lerdal
https://fus-howspace.in.howspace.com/widget/textbox/5b8e77de05ca0b58645c8f91/inline/5b8e787605ca0b618c7478e2/view?maxwidth=1140
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Barnet først! 
 

Drafnkollen er en FUS barnehage. Hver dag kommer over 13 000 barn til de til sammen 175 

FUS-barnehagene over hele landet.  

FUS har som mål å være selve referansen av barnehager i bransjen, med fokus på høy faglig 

kvalitet, de mest kompetente medarbeiderne og lederne: FUS lover også at hvert eneste barn 

skal få en venn i barnehagen, og hos oss kommer alltid barnet først. Barna skal glede seg til å 

komme til en FUS-barnehage, og vi skaper minner for livet. 

 

En pappeske kan være 

et romskip og en pinne 

et glinsende sverd. 

Barnas indre univers 

er et magisk sted, og 

barna er 

oppdagelsesreisende.  

 

Hvordan vi leker i 

FUS-barnehagene er 

den store forskjellen. 

Vi ønsker å bidra til å 

utvikle barnas 

nysgjerrighet og 

fantasiverden, og 

stiller heller nye 

spørsmål enn å gi svar. 

Vi kaller det 

hverdagsmagi. 

Barnehagealderen har en unik verdi og vi i FUS jobber for å berike barndommen til hvert 

enkelt barn. I FUS-barnehagene skal barna alltid være i fokus – de er fus. 

Barnehagene i FUS-kjeden har felles visjon og verdier, som vil drive hva - hvorfor - og 

hvordan vi driver barnehagen, i praksis, planer og evalueringer. 

 

Visjon 

Alt arbeid i FUS-barnehagene er forankret i visjonen vår 

Sammen gir vi barndommen verdi: lek og glede, hverdagsmagi og vennegaranti! 

 

Verdier 

FUS barnehagene har felles verdier: Glødende, skapende og tilstedeværende. 

I Drafnkollen FUS barnehage jobber vi med verdiene glødende, skapende og tilstedeværende, 

og ser at visjon og verdier henger sammen med samfunnsmandat og fagområder. 

Glødende 

Definisjon: ansatte er engasjerte og skaper en positiv møteplass for barna. Vi gløder selv, og 

fremhever glød hos andre, både barn og voksne. 

 Vi ser og tar tak i barnas interesser. 

 Vi får frem barn og voksnes fantasi og kreativitet. 

 Vi heier på hverandre 

 Vi bruker hele mennesket; sanser, musikk, bevegelse og forming. 
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Skapende 

Definisjon: Barn og voksne opplever mestring og glede. Vi jobber med mennesket med 

respekt for humanistiske verdier og hver enkelt egenart. Vi vet at mennesket er skaper og 

medskaper for sin hverdag. 

 Vi inspireres av barnas interesser og 

kreativitet 

 Vi er spontane, fordi vi kjenner strukturen 

 Vi planlegger med utgangspunkt i barnet 

 Vi jobber prosjektbasert, prosessen er i hovedfokus. 

 

Tilstedeværende 

Definisjon: Barn og foreldre opplever trygghet og tilstedeværende voksne. Vi tilpasser oss, og 

har mening med mål og aktiviteter. 

 Vi er tilstede – både fysisk og mentalt. 

 Vi er interessert. 

 Vi lytter. 

 Vi ser hvert barn 

 Vi har en tett dialog med foreldre. 

 

Verdigrunnlag for FUS-barnehagene 
FUS hovedmål 

FUS-barn: 

 Har et positivt selvbilde. 

 Er trygge og forskende, trives i lek og har vennekompetanse. 

 De gleder seg til resten av livet for de vet de har påvirkningsmulighet. 

 FUS barn tenker tilbake på tiden i barnehagen med fryd og glede 

 

I Drafnkollen oppfatter vi disse målene som grunnleggende, det vi selvsagt skal jobbe med 

 Hver dag i alle sammenhenger, 

 Uavhengig om vi er ute eller inne, 

 Om vi spiser eller går på ski, 

 Om det er rett før jul, 

 I tilvenningsperioder og hele året. 

 

Planlegging, gjennomføring og evaluering 

For å nå disse målene jobber vi på flere plan, hvor vi 

 Først identifiserer hvilken holdning ansatte må ha, 

 Ser hvilken kunnskap vi må ha, 

 Kartlegger aktiviteter, for deretter å 

 Strukturerer en organisering. 

 

FUS-barn har et positivt selvbilde 

Sunn selvfølelse er en beskyttelse mot livets små og store utfordringer. Barn som kjenner sine 

styrker og svakheter og føler godt om seg selv ser ut til å håndtere konflikter enklere og 

motstå negativ påvirkning. De er også mer realistiske og generelt mer optimistiske.  

I motsetning til barn med en god og sunn selvfølelse, kan barn med lav selvfølelse slite med å 

takle utfordringer - som igjen kan være kilde til å utvikle angst og frustrasjon.  

Tror barnet dårlig om seg selv er det vanskelig å finne løsninger på problemer.  
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Selvkritiske tanker kan føre til passivitet, barnet kan trekke seg tilbake eller på sikt være 

sårbar for depresjon. Blir disse barna stilt overfor nye utfordringer, kan gjerne den 

umiddelbare reaksjonen være: "jeg kan ikke." 

Selvfølelse er lik egenverd (hvor mye en person verdsetter seg selv). Dette kan endre seg fra 

dag til dag eller fra år til år, men samlet sett har dette en tendens til å utvikle seg i 

barndommen og fortsette til vi er voksne.  

Men selvfølelse kan være nokså kompleks: Et barn som er fornøyd med en prestasjon, men 

som ikke føler seg verdsatt, kan oppleve lav selvfølelse. På samme måte kan et barn som føler 

seg verdsatt, men som tenker dårlig om sine egne evner, utvikle lav selvfølelse.  

Et sunt selvbilde kommer med en god balanse. 

 

I Drafnkollen FUS tenker vi at: 

 Vi forstår barnets egenverdi: følelser, tanker og adferd 

 Vi forstår barnets behov for omsorg, hjelp til regulering av følelser 

 Vi anerkjenner barnet, og bekrefter følelser, tanker, adferd og behov. 

 Barnet er subjekt. 

 Vi skjønner viktigheten av stabilitet og kontinuitet. 

 Vi skjønner at vi må fokusere på prosessen før produktet. 

 Alle er likeverdige der de er til enhver tid. 

 Alle kan lære og utvikle seg. Vi vet at mennesket er født godt og vil godt.  

 Vi gjør oss tilgjengelige, og har tid 

 

FUS –barn er trygge og forskende, trives i lek og har vennekompetanse. 

Å være venner er å møtes i et forhold hvor den enkelte opplever seg som godtatt og verdsatt 

for akkurat den han eller hun er. Også de yngste barna har sterke vennskapsrelasjoner, og 

mange barn gir uttrykk for at det beste ved barnehagen er å få møte andre barn og leke med 

vennene sine. Vennskap bidrar til en følelse av deltakelse og fellesskap som igjen bidrar til 

positiv selvfølelse. Å tilhøre en gruppe gir barn trygghet og sosial tilknytning. Opplevelser 

sammen med andre barn kan være veien inn i nye vennskap. Å etablere vennskap og 

opprettholde dem er en viktig faktor i sosialiseringsprosessen og en forebyggende faktor mot 

uheldig og negativ utvikling. 

 

Noen barn gir uttrykk for 

at de ikke har noen å leke 

med i barnehagen. Når vi 

vet hvor viktig vennskap 

er, kan vi ikke slå oss til ro 

med at noen opplever at de 

ikke har venner eller 

kjenner seg ensomme. En 

sentral oppgave for ansatte 

i Drafnkollen FUS er å 

hjelpe barna å bygge 

relasjoner til hverandre.  
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Den ansatte vil for eksempel: 

 Invitere barn til å delta i en felles aktivitet eller lek. 

 Legge til rette for nye bekjentskap når de foretar justeringer av faste plasser i 

garderoben eller i rekka på tur. 

 Lage opplevelser i mindre grupper innad og på tvers av grupper 

Alt dette for å introdusere til nye fellesskap og vennskap.  

Videre er det viktig at barn får hjelp til å sortere følelser rundt vennskap og tap av vennskap. 

Når barn for eksempel flytter og bytter barnehage, eller voksne bytter gruppe, kan det være 

vanskelig for lekekamerater og barn som blir igjen.  

Vi kan ikke forsikre barn mot tapsfølelse, men vi kan sette ord på følelser sammen med 

barnet. 

Det er viktig å være oppmerksom på at gryende vennskap kan være skjøre. I Drafnkollen FUS 

legger vi merke til når barn knytter nye bånd. Vi er videre vare slik at vi ikke griper inn og 

forstyrrer slike prosesser. Da er det for eksempel viktig ikke å foreta gruppeinndeling som 

skiller barna uten vurdering, eller henvise dem til faste plasser ved matbordet eller i 

samlingskroken.  

Dersom barnet ikke opplever at det har en venn, skal det være sikker på at jeg som voksen er 

venn, og vil gjøre alt for å bygge relasjoner rundt barnet. 

I Drafnkollen FUS tenker vi: 

 Undrer vi sammen med barna, eller er vi raske med svar? 

 Deler vi forståelsen av hvor viktig det er å ha venner? 

 Vi er proaktive autoritative voksne så mye vi kan, og så lite i reaktiv tilstand som 

mulig. 

 Empati må læres, og ansatte er rollemodeller 

 

FUS-barn gleder seg til resten av livet for de vet de har påvirkningsmulighet 

Medvirkning 

Dr.philos i pedagogikk Berit Bae sier: «Vi lever i en tid preget av endringer i synet på barn og 

oppdragelse. I nyere forskning fra ulike fag pekes det på hvor viktig det er å se barn som 

subjekt. Samtidig er vi som borgere i et gitt samfunn bærere av kulturelle og faglige 

tradisjoner som kan gjøre det vanskelig å se og møte barn som subjekt. Hvis nye syn skal 

kunne realiseres i praktisk pedagogisk arbeid i barnehage, er det viktig med bevisstgjøring 

rundt fagkunnskap og personlige holdninger. I forlengelsen av dette blir det også nødvendig å 

se kritisk på hvilke kvalifikasjoner som trengs for å virkeliggjøre prinsippene om å se og møte 

barn som subjekter i pedagogisk praksis.» 

I Drafnkollen FUS barnehage bruker vi praksiseksempler for å virkeliggjøre disse 

prinsippene, klargjøre holdning og se barnet som subjekt. 

Medbestemmelse handler ikke om å få velge mellom fisk og leverpostei, eller hva barnet vil 

leke i den faste lekegruppen. Barnet skal høres vedrørende strukturen for selve måltidet, og 

hvem det vil leke med og når vi skal leke. I tillegg skal de vite at de har rett til 

medbestemmelse. 

Videre fra Regjeringen.no/barnehage ved Berit Bae: 

 Barn liker å ha venner, noen å leke med, også voksne (Søbstad 2004). 

 Barn liker å bestemme over seg selv, selv definere hva som er lek og ikke lek (Sutton 

Smith & Mc Gee 1993). 

 Barn liker ikke aktiviteter som er veldig styrt av voksne – for eksempel samlingsstund 

(Wiltz & Klein 2001). 

 De liker ikke når andre barn er slemme mot dem, biter, slår og lignende (Søbstad 

2004). 
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 Barn liker ikke å få kjeft, for eksempel ved at voksne skjeller dem ut foran andre, eller 

snakker med sint og ubehagelig stemme (Sigsgaard 2002). 

I Drafnkollen FUS tenker vi: 

 Barna har eierskap til sin egen hverdag, i motsetning til at dette er noe vi gir. 

 Vi forstår og kjenner viktigheten av at barn er medvirkende i planlegging, 

gjennomføring og evaluering av mål og aktiviteter. 

 Alle barn har faktisk rett til å delta og bidra til barnehagens daglige virksomhet. Vi 

skaper dagene sammen med barna, og i samspillet kommer kvaliteten og 

spesifikasjonene til uttrykk.  

 Barn formidler sine behov og meninger med kroppsspråk 

og lyder fra veldig liten alder. Barnas synspunkt sees på i sammenheng med alder og 

modenhet. 

 Barnet er subjektet 

En medvirkende metode for evaluering med barn i Drafnkollen FUS barnehage 

Tankekart 

 Før vi starter: hva kan vi? Hva vil vi lære? Hva skal vi gjøre? Hva kommer vi til å 

kunne da? 

 Underveis og etter: hva skjer nå? Hva skjedde? Hva skal vi nå? 

 

FUS barn tenker tilbake på tiden i barnehagen med fryd og glede 

Humor gir livsglede og overskudd og fremmer skapergleden og lysten til lek. Humor er en 

væremåte, og i likhet med leken en livsform som er et mål i seg selv. Vi voksne viser at vi 

setter pris på barnas humor og fantasi. Det styrker selvbildet å vite at en kan glede andre. Vi 

er delaktige og lyttende i forhold til barnas humor, og hjelpe dem til å utvikle den. Også på 

dette er vi voksne barnas forbilder. Humoren tas vare på, for glade barn og voksne er en 

forutsetning for godt samvær! 

For at barnehagen skal være gøy, må selvfølelse, medvirkning og vennekompetanse være på 

plass. Gjennom begrepet gøy ser vi nettopp i hvor stor grad målene henger sammen. 

Det er selvsagt plass til alle følelser i Drafnkollen FUS barnehage. Å ha det gøy i barnehagen 

betyr ikke at ikke noen skal få trøst, gråte, eller være sinna. Det bor alle følelser i alle kropper, 

i ulik temperatur. 

Vi tror at vi skaper og gir plass til gode relasjoner ved å dele gode opplevelser. Vi tror også at 

barnet utvikler seg best der de trives. 

I Drafnkollen FUS tenker vi: 

 Vi tør å være morsomme! 

 Vi er morsomme! 

 Vi ler sammen. 

 Vi smittes av latter. 

 Vi gjentar til vi mestrer. 

 Vi leser kroppspråk. 

 Vi bruker: 

 Samtaler 

 Samlinger 

 Skuespill 

 Spontane hendelser 

 Skuespill i rollelek 

 Langturer 

 Toppturer, store og små 

 Vi vil utfordre oss og stadig gjøre noe vi ikke har prøvd før. 
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Drafnkollen FUS satsningsområde og mål 

Drafnkollen FUS har som nevnt over for barnehageåret 2018-2019 valgt rammen skogen, med 

fokus på referanseområder. Med et referanseområde mener vi et fast område vi går til, med 

Hvordan vi videre jobber med dette vil komme til syne i månedsplaner, tilbakeblikk og 

markeringer.  

Tradisjonelt har det meste av pedagogisk tilrettelagte opplegg foregått inne, og frileken har 

vært dominerende ute. Vi ønsker å øke fokuset på uteaktivitet, turer og samlinger og 

prosjekter. Vi ønsker å arbeide bevisst i forhold til uteområdet som en pedagogisk arena, 

gjennom året, tilpasset modenhet og alder hos barna.  

 

Grunnmur 

Drafnkollen FUS arbeidet 2015-2016 nøye med disse begrepene, samarbeid, forståelse, 

omsorg, lek, læring og danning. Dette arbeidet er ferskvare, og vi fortsetter å bruke, definere, 

snakke om og arbeide med disse begrepene.  

I bokstavelig og overført betydning bygget vi ny en grunnmur under oss ved 

 Å lese samme fagstoff 

 Veiledning 

 IGP 

 Kollegabasert veiledning 

Vi vil fortsette gjennom metoder nevnt rett over, i tillegg til 

 Å være hospitanter hos hverandre 

 Å bruke praksisfortellinger i IGP 

 Å jevnlig utføre SWOT-analyser på arbeidet 

 Marte Meo-veiledning 

 Evaluere sammen med barn og foresatte 

Barnehagen skal ifølge §1 i Lov om barnehager i samarbeid og forståelse med hjemmet 

ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for 

allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk 

arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, 

nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike 

religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. 

Vi vil med utgangspunkt i samfunnsmandatet 

 Sikre og utvikle forståelse og 

 Se på og bedre praksis 

 Alltid ta utgangspunkt i barnet 

Ved å 

 Bruke praksiseksempler, 

 Refleksjonsnotater, 

 Veiledning, 

 IGP på møter og under planlegging, i gjennomføring og ved evalueringer. 

 Være glødende, skapende og tilstedeværende 

Hver ansatt forstår sitt mandat og oppdrag, og er deltakende i barnehagens utviklingsarbeid. 

Når vi gis et mandat innebærer det at det innenfor et definert område gis en fullmakt til å 

bestyre og bestemme saker som angår dette området. Samfunnsmandat kan derfor forstås som 

en fullmakt samfunnet gir barnehagen til å bestyre, påvirke eller forvalte noe som samfunnet 

ønsker skal forvaltes, i dette tilfelle barnas hverdag. 
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Omsorg 

Barn har rett på omsorg, og skal møtes med omsorg. Det er voksnes ansvar å lage og 

opprettholde en struktur som ivaretar dette. I Drafnkollen FUS barnehage jobber vi etter 

setningen: voksne kan bestemme grenser, men ikke hva barn skal føle. Hvert barn er unikt, og 

fullverdig der det er til enhver tid. Omsorgen gjennomsyrer hverdagsaktiviteter, der vi skaper 

tilknytning og gode relasjoner. 

 

Lek 

Alle FUS barnehagene deler arbeidsmetodikk; "Egenledelse i lek og læring". 

Prosjektet Egenledelse er basert på forskning om hjernens utvikling 

Egenledelse omtales ofte som hjernens dirigent, og er avgjørende for at barn lykkes med 

sosialt samspill, deltagelse og medvirkning i barnehagen. Gode egenledelsesfunksjoner 

danner grunnlaget for at barn kan utvikle og opprettholde vennskap. 

De ansatte i Drafnkollen FUS skal være de beste til å bygge opp barns relasjon- og 

vennekompetanse. Når barna lærer seg å samhandle med andre, legges samtidig grunnlaget 

for læring og sosial kompetanse gjennom hele livet. 

Mål: hvert barn blir den beste utgaven av seg selv. 

Egenledelsesferdighetene kan deles i ulike underkategorier. 

Disse kategoriene hjelper oss å strukturere observasjonene, analysen og tiltakene i forhold til 

hvert enkelt barn. 

Følgende inndeling synliggjør de ulike elementene av egenledelse: 

1. Planlegging / problemløsning 

2. Organisering 

3. Arbeidshukommelse 

4. Initiering (”igangsetting”) 

5. Fleksibilitet 

6. Inhibisjon (impulskontroll) 

7. Selv-monitorering (selvovervåking) 

 

Læring 

For å lære, må barn oppleve at nysgjerrighet, kreativitet og oppfinnsomhet blir verdsatt. I 

Drafnkollen FUS barnehage oppmuntrer vi til å spørre mer, og sammen finner vi nye 

spørsmål og svar. 

Fra rammeplanen: I barnehagen skal barna oppleve et stimulerende miljø som støtter opp om 

deres lyst til å leke, utforske, lære og mestre. Barnehagen skal introdusere nye situasjoner, 

temaer, fenomener, materialer og redskaper som bidrar til meningsfull samhandling. 

 

Danning 

Hvordan skaper vi en god fremtid for alle, hva er viktige verdier, kunnskaper og ferdigheter 

for vår tid? 

Danning erstatter begrepet oppdragelse i lovverk og Rammeplan. I Drafnkollen FUS 

diskuterer vi egen praksis og planverk, vi formidler kultur og verdier, holder oss oppdatert og 

følger med i samfunnsdebatt og utvikling i nær kontakt med barnas hjem. 

Vi er ute etter:  

Beste praksis, og neste praksis  
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Progresjon 

Fra Rammeplanen: Progresjon i barnehagen innebærer at alle barna skal utvikle seg, lære og 

oppleve fremgang. Alle barn i alle aldersgrupper skal få varierte leke,aktivitets og 

læringsmuligheter. 

 

Når vi i Drafnkollen FUS planlegger aktiviteter med utgangspunkt i rammeplanen og vil sikre 

progresjon, vil vi derfinere: 

 Overordnede mål, hvor vil vi 

 Resultatmål: konkret målbarhet, virkemidler hos personalet. 

 Effektmål: hva skjedde/hva kan skje med målgruppen? 

(Entusiasme for endring i barnehagen, Mostad, Skandsen, Wærness og Lindvig, Gyldendal 

2015) 

Progresjonsplaner vil bli synliggjort gjennom dokumentasjon og evalueringer. 

 

Kompetanseplan for ansatte 

Drafnkollen FUS er en lærende organisasjon. Samfunnet er stadig i endring og utvikling. 

Dette krever at personalet holder seg oppdatert på individnivå, gruppevis og som helhet. 

Mål 

Kartlegge og bevisstgjøre personalets kompetanse, slik at vi videreutvikler oss. Personalet har 

som mål å sette ny kunnskap over i økt ferdighet. For barnehageåret 2018-2019 legger vi vekt 

på den nye rammeplanen, og å heve kompetansen på leder-nivå, og i hele barnehagen.  

For å nå dette målet 

 Samarbeider vi med andre instanser, f.eks fylkesmannen 

 Fokuserer vi på kompetanse i personalmøter og pedagogmøter 

 Benytter vi oss av FUS-skolen 

 Bruker vi IGP-individuell, gruppe, plenum 

 Bruker vi modellene Duen, Delta og Pedagogisk sol 

 Tar vi inn studenter på praksis 

 Fokuserer vi på kollegabasert veiledning 

 Bruker vi nettverksmøter 

 Har vi utviklingssamtaler og medarbeidersamtaler 

 Leser vi rammeplanen og relevante fagbøker, sammen med profesjonell refleksjon 

 Har vi det gøy sammen med barn og kollegaer! 

 

Foreldresamarbeid 

Vi er opptatt av å ha et godt og nært samarbeid med foreldre, i tråd med formålsparagrafen. 

Utover det daglige samarbeidet ved bringing og henting, har vi to foreldresamtaler, to 

foreldremøter, og tre til fire SU-møter hvert år. Saker av viktighet blir lagt frem for SU-

behandling, for eksempel endringer i grupper og matpenger. 

 

Overgangen mellom barnehage og skole  

Fra stortingsmelding 41: Det er viktig å legge til rette for at barnet får ta avskjed med 

barnehagen på en god måte. En vellykket overgang betyr også at skolen har en sentral rolle i 

arbeidet med å lette overgangen, ikke minst ved å bygge videre på det barna har lært og erfart 

i barnehagen. God kvalitet og sammenheng i utdanningssystemet kommer alle barn til gode 

og har særlig stor betydning for grupper og individer som står i fare for ikke å lykkes i 

utdanningssystemet. I nært samarbeid med foreldrene skal barnehage og skole legge til rette 

for et helhetlig opplæringsløp, som ivaretar enkeltbarns behov for trygghet og kontinuitet.  
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Kompetansesenteret for barnehage og skole har utarbeidet en rutine for overgangen 

barnehage/skole. Denne gjelder alle barnehager og skoler i Drammen.  

Drafnkollen FUS barnehage samarbeider i hovedsak med Fjell skole, Brandengen skole og 

Danvik skole, og har også samarbeidet med øvrige skoler i Drammen. 

 

Samarbeidspartnere  

FUS  

Foreldre  

Foreldreråd og SU 

Drammen Kommune  

Kompetansesenter for barnehage og skole, før NBB Senter for oppvekst  

Habiliteringsteamet ved Drammen Sykehus  

Helsestasjonen i Drammen  

Nav  

Høyskolen i Sørøst-Norge  

Kontakt oss  

Hovednummer: 32 81 28 00  

Daglig leder: Siw Hiåsen, 90 60 76 14, E-post dl.drafnkollen@bhg.no  

Småbarns-base: 952 99 857, 952 99 856 

E-post: snohetta.drafnkollen@gmail.com  glittertind.drafnkollen@bhg.no  

galdhopiggen.drafnkollen@gmail.com  

Storebarns-base: 952 99 855, 952 99 854, 952 99 858 

E-post: fuji.drafnkollen@gmail.com  kilimanjaro.drafnkollen@bhg.no  

k2.drafnkollen@gmail.com   

 

Hjemmeside: www.fus.no/drafnkollen   

Du kan også finne oss på facebook.com 
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