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1. INNLEDNING
ÅSHEIMSKOG FUS BARNEHAGE
Åsheimskog FUS barnehage har en fin beliggenhet i et byggefelt på Rasta i Lørenskog med
kort vei til både skogen og skoler. Barnehagen er organisert som en avdelingsbarnehage
med to småbarnsavdelinger (0-3år) og to storebarnsavdelinger (3-6år) med til sammen 78
barn.
Personalet består av daglig leder, 8 pedagoger,
og 10 fagarbeidere/barneveiledere. Vi
vektlegger et nært samarbeid på huset
og organiserer oss i grupper på tvers av
avdelingene flere ganger i uken.
Vi har et bygg som er utformet med flere
smårom som gir gode muligheter til å jobbe
prosjektbasert. Det fysiske miljøet gir rom
for utvikling og hverdagsmagi. Barnehagen
vektlegger fysisk aktivitet med naturopplevelser
og musikk/drama. Vi har både grillhytte i
barnehagen og lavvo som er med på lengre turer.
I tillegg har vi et eget barnekor.

Heiarop:

Alle holder hender,
her er vi alle venner,
FUS leker mest,
Alle barn er best!

Hos oss setter vi barna først- BARNA er FUS!

DRIFT
Åsheimskog er en barnehage i FUS kjeden, og driftes etter vedtekter fra FUS barnehagene.
Ansvar for barnehagens drift er daglig leder. FUS er en privat barnehagekjede som nå har
rundt 177 barnehager i mer en 82 kommuner i Norge, noe som gjør oss til en av de største
barnehagekjedene i landet. Det å være en del av et større fellesskap gir oss en enda større
faglig bredde som gjør at vi holder oss godt oppdatert på forskning og på kunnskapen om
barn og barns utvikling. FUS kjeden setter barnet i fokus- BARNA ER FUS!! Som en kjede har
vi felles visjon, verdier og hovedmål som er forankret i alt arbeid vi gjør. Vi setter stor krav
til profesjonalitet, derfor er personalet som jobber i FUS barnehager glødende, skapende og
tilstedeværende, de gir det lille ekstra for at barna alle barn skal få oppleve hverdagsmagi
i sin barnehagehverdag hos oss. Alle ansatte må skrive under på Etiske retningslinjer for
ansettelse.
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ÅRSPLANEN
Hva brukes årsplanen til:
B
 arnehagens årsplan er et arbeidsverktøy for personalet som beskriver hva
barnehagen skal jobbe med. Den er med på å styre virksomheten i en bestemt
retning.
Et utgangspunkt for foreldres medvirkning til innholdet i barnehagen
G
 ir informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid til myndighetsnivåer som
eier, politikere, kommunen og andre samarbeidspartnere.
Det vil i tillegg til årsplanen lages månedsplaner/periodeplaner på avdeling og
gruppe nivå der vi går mer i detalj på arbeidet. Etter hver måned gjør vi en evaluering
av arbeidet som er blitt gjort i et eget månedsbrev ut til foreldrene. Ved å gjøre
evalueringer kan planene justeres og endres underveis og barns medvirkning kan slik
ofte bli vurdert

2. STYRINGSDOKUMNETER
Barnehagen er en pedagogisk virksomhet som reguleres av barnehageloven og en nasjonal
rammeplan – Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Disse to dokumentene står
sentralt for barnehagens arbeid. Rammeplanen er en offentlig vedtatt læreplan som gjelder
for alle barnehager i Norge. Rammeplanen er en forskrift til barnehageloven som beskriver
mer detaljert hva barnehagen skal inneholde og hvilket ansvar personalet har.
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.
Andre styringsdokumenter for barnehagen:
Årsplanen
Forskrifter om miljørettet helsevesen i barnehager og skole
Progresjonsplanen
FUS barnehagenes etiske retningslinjer
FUS barnehagenes serviceerklæring
FUS barnehagenes vedtekter
FUS barnehagens overordnede planer, visjon, verdier og mål
Alle styringsdokumentene finnes i sin helhet på MyKid og barnehagens hjemmeside
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3. FUS BARNEHAGENES VERDIGRUNNLAG,
MÅL OG SATSNINGER:
VISJONEN FOR FUS BARNEHAGENE
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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. Den er en del av våre verdier og holdninger.

HOVEDMÅL FOR FUS BARNEHAGENE
Med utgangspunkt i vår visjon har vi målsetninger om at:
FUS barn har et positivt selvbilde
FUS barn er trygge og forskende, trives i lek og har vennekompetanse
F US 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 tiltak for å oppnå målene:
Personalet deltar på kompetanseutvikling gjennom FUS skolen
Personalet deltar på veiledning
Personalet følger retningslinjene til Smartmat
Personalet følger FUS standard
Vi skal se det beste i hvert enkelt barn
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FUS tiltak for å oppnå målene:
-

Personalet deltar på kompetanseutvikling gjennom FUS skolen
Personalet deltar på veiledning
Personalet følger retningslinjene til Smartmat
Personalet følger FUS standard
Vi skal se det beste i hvert enkelt barn

VERDIENE FOR FUS BARNEHAGENE

VERDIENE for FUS barnehagene

GLØDENDE
Personalet skal ta vare på de magiske
øyeblikkene som gir barns hverdag
farge, glede og mangfoldige
opplevelser. De skal være engasjert
og oppriktig intresserte i barnas
initiativ og ta hvert enkelt barn
innspill på alvor.

SKAPENDE
Skapende og kreative personal som
legger til rette for spennnede og
utforskende aktiviteter med barna
og bygger videre på barns
interesser og undring. Det gis rom
og tid for barnas ideer, interesser
og lek.

TILSTEDEVÆRENDE
Personalet skal være observante,
omsorgsfulle, fokuserte og
motiverte. De skal delta aktivte i
samspill og lek med barna. De
skal se hvert enkelt barm og
barnets behov.

Verdiene er kulturbærerne i vår organisasjon, de stiller krav til den ansattes væremåte i
møte med
barn. Verdiene
hva videstår
for,krav
hva til
vi den
tror ansattes
på og hva
som eri viktig
Verdiene
er kulturbærerne
i vårforteller
organisasjon,
stiller
væremåte
møte for oss.
Debarn.
er en
kilde tilforteller
motivasjon
ogstår
inspirasjon
arbeidet
barnehagen
for å
med
Verdiene
hva vi
for, hva vii det
trordaglige
på og hva
som er iviktig
for oss. på
De veien
er
visjonen.
en virkeliggjøre
kilde til motivasjon
og inspirasjon i det daglige arbeidet i barnehagen på veien for å
virkeliggjøre visjonen.

SATSNINGER FOR FUS BARNEHAGENE
BARNET først:

SATSNINGER
for FUS barnehagene
Fra august 2019 og fremover, skal FUS satse på økt kvalitet i barnehagen ved å kartlegge
personalets relasjonelle samhandling med barn.
BARNET først:
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Faglig bakgrunn: Barnehageårene er en viktig periode for barnas følelsesmessige utvikling.
Barnehagen har derfor 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.

Barnet først er foruten FUS slagord, også en kompetanseutvikling i FUS barnehagene
som følges med et forskningsprosjekt via Universitetet i Oslo i barnehageåret 2019/ 2020.
Barnet først bygger på et forskningsbasert program, Tuning in to Kids (TIK), som har som
mål å styrke barnas emosjonelle og sosiale kompetanse, og CLASS observasjonsmetode
som har tilsvarende mål i forhold til emosjonell støtte, ved siden av å bedre læringsmiljøet
i barne- hagene. 49 barnehager i FUS kjeden er med i kompetanseutvikligen som følges
av forskningen. TIK lærer omsorgspersonene egenskaper og teknikker for å gjenkjenne,
forstå og håndtere sine egne og barnas følelser. Barnet først er en kompetanseutvikling
for alle barnehagens ansatte, der treningen foregår over tid og kan understøttes, utvikles,
og innarbeides i det daglige arbeidet med barnehagens barn og i samarbeid med gode
kollegaer. Det utvikles også eget støttemateriell for arbeid på avdelingene.

Emosjonell og
adferdsmessig støtte

Organsering av
avdelingen

Støtte til læring og
kognitiv utvikling

• Positiv klima
• Negativt klima
• Voksnes sensivitet
• Ta barns perspektiv
• Veiledning og reguleringsstøtte

• Ledelse og veiledning
• Aktivitet og overganger
• Variasjon

• Tilrettelegging av læring
• Kvalitet på feedback
• Språkmodellering

Figur 1. Class dimensjonene Planta, La Paro et Hamre 2008

Bakgrunn for forskningen: Nyere forskning viser at det er relasjonskompetansen til
barnehagens ansatte som har betydning for barnas opplevelse av kvalitet. Dette tar FUS på
alvor og ønsker derfor å forske på om kompetanseutviklingen til personalet bidrar til høyere
kvalitet på den sosioemosjonelle støtten, læringsstøtten og avdelingens organisering.
Målinger: Alle 49 barnehager vil bli målt før oppstart av kompetanseutviklingen. Dette
baseres i hovedsak på spørreskjema til barnehageansatte og barnas foreldre, men også
observasjoner av avdelingens personale. Forskningsspørsmålene fokuserer rundt de
barnehageansattes evne til emosjonsregulering og emosjonelle responsivitet, i tillegg til det
sosiale og emosjonelle klimaet i barnehagen. Etter endt forskning vil kompetanseutviklingen
rulles ut i samtlige FUS barnehager.
Samarbeidspartnere for kompetansehevingen og forskningsprosjektet: Ansatte ved
Psykologisk Institutt (PSI) ved Universitetet i Oslo (UiO), FUS AS ved 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. Forskningsmedarbeider er Ida Tidemann,
PhD-stipendiat ved PSI, UiO.
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Sophie Havighurst ved PSI, UiO. Forskningsmedarbeider er Ida Tidemann, PhD-stipendiat
ved PSI, UiO.
EGENLEDELSE i lek og læring:
EGENLEDELSE
i lek FUS
og læring:
Høsten
2013 opprettet
et utviklingsprosjekt for alle sine barnehager. Dette handler
om egenledelse i lek og læring. Dette prosjektet er nå innført og er en del av barnehagens
Høsten 2013 opprettet FUS et utviklingsprosjekt for alle sine barnehager. Dette handler om
satsning
og ihverdag.
egenledelse
lek og læring. Dette prosjektet er nå innført og er en del av barnehagens satsning

og hverdag.
Egenledelse beskrives ofte som «hjernens dirigent». Det er evnen til å være aktiv og
selvstendig
en oppgave
tid, og er dirigent».
et felles begrep
på funksjoner
hjernen
Egenledelse ibeskrives
ofte over
som «hjernens
Det er evnen
til å værei aktiv
og som setter
iselvstendig
gang og styrer
det vi sier
ogtid,
gjør.
må bruke
mange
ferdigheter
for å som
løse setter
dagligdagse
i en oppgave
over
og Barn
er et felles
begrep
på funksjoner
i hjernen
i
gang og styrerog
detegenledelsen
vi sier og gjør.
må brukefor
mange
ferdigheter
for å løse
dagligdagse
utfordringer,
erBarn
avgjørende
å bruke
ferdighetene
så godt
som mulig.
utfordringer,
og egenledelsen
er avgjørende
å bruke ferdighetene
godt som
Rollelek
er spesielt
godt egnet
til å utviklefor
egenledelsen.
Rollelek så
handler
ommulig.
imitasjon og
Rollelek
er spesielt
egnet
til å som
utvikle
egenledelsen.
handler
imitasjon
og detroller
det
å kunne
mestregodt
fiksjon
– late
om.
I rolleleken Rollelek
kan barnet
velgeom
å gå
inn i andre
å kunne mestre
fiksjon
– late
som selv.
om. IDe
rolleleken
kan barnet
velge å gå
inn i andre
samtidig
som de
fortsatt
er seg
kan ta andres
perspektiv.
Utfordre
segroller
selv og andre
samtidig
som
de
fortsatt
er
seg
selv.
De
kan
ta
andres
perspektiv.
Utfordre
seg
selv
og
andre
gjennom nye opplevelser og erfaringer. I rolleleken danner barnet seg som et eget
individ.
gjennom
nye
opplevelser
ogrolleleken,
erfaringer. Ienrolleleken
danner
barnet
seg som et eget individ.
Derfor
har
lek,
og spesielt
sentral plass
i FUS
barnehagene.
Derfor har lek, og spesielt rolleleken, en sentral plass i FUS barnehagene.
Egenledelseshjulet
viserhva
hvabarn
barnlærer
lærer
i lek:
Egenledelseshjulet viser
i lek:

Planlegging
Enhver lek
starter med
planlegging.

Selvmonitorering
Barnet lærer å se
og tyde
samarbeidpartner
s signaler.

Selvregulering
Barnet lærer å
styre sine egne
impulser og
kommuniserer
om veien videre.

Organisert:
Oppgaven blir
organisert.

Egenledelse i lek og læring

Barnet trekker
fram erfaringer
fra tidligere
leker. Hva
fungerte og hva
fungerte ikke.
Fleksibilitet
Leken må være
fleksibel, så den
kan motta
innspill fra
andre.
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Arbeids
hukommelse

Igansetting
Barnet/ den
voksne setter i
gang leken.

Mål: Hvert barn skal bli den beste utgaven av seg selv.
Tiltak: Voksne med lekekompetanse.
Lekekompetanse hos voksne er:
Å sette lek først på agendaen
Å skape godt og variert lekemiljø både inne og ute
Å utforme læringsmiljøet ut fra barnas behov
Å veilede barn til god lek og godt samspill
Å være et «støttende stilas»
Å gi frileken gode rammer gjennom tilrettelegging og tilstedeværende voksne
Å være engasjert i barns lek på deres premisser
Å inspirere til lek
Å lytte til barn, være nysgjerrig og ha en dialog
Å være en lekekamerat, tørre å gå inn i roller
Å bygge relasjoner
Å VÆRE TILSTEDEVÆERENDE
De voksne har det hele og fulle ansvaret for at det blir tilrettelagt i barnehagen for at barn
får muligheter til å utvikle seg og lære ulike ferdigheter gjennom lek.
Ansatte med lekekompetanse hjelper barn å utvikle seg!
Oppsummert er det fire prinsipper vi jobber etter i FUS for å sørge for læring og utvikling av
hvert enkelt barn:
GOD KOMMUNIKASJON- Jeg stiller åpne spørsmål
EVENTYRLYST- Jeg byr på meg selv i møte med barn
LEKEKOMPETANSE- Jeg kjenner voksenrollens betydning for utvikling av barns lek
VENNEGARANTI- Jeg observerer, er «tett på» og bidrar til at alle barn er inkludert
FUS- Vennegaranti:
Alle FUS-barn skal ha venner og de skal utvikle vennekompetanse.
«Når det oppstår en konflikt er de voksne mer opptatt av hva gode venner ville gjort enn å
finne en syndebukker»
Vi vet at vennskap skaper glede, trivsel og trygghet. Barna blir mindre utsatt for mobbing og
lykkes bedre på skolen. Derfor jobber vi aktivt hver eneste dag slik at barna gjennom lek og
moro skal lære å få venner og lære å være en god venn.
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«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». (udir.no)
Rammeplanen (2017) sier at barnehagen skal aktivt legge til rette for utvikling av vennskap
og sosialt fellesskap. I Åsheimskog FUS barnehage legger vi vekt på at barn skal utvikle
god sosial kompetanse for å oppnå vennskap. Dette utvikles i alle situasjoner. Personalet
veileder, motiverer, støtter og tilrettelegger for å kunne skape vennskapelige relasjoner både
på tvers av alder, kjønn og religion. Vi har lekegrupper på tvers av alder og avdelinger som
bidrar til at barna får trene på sosial kompetanse og vennerelasjoner både med jevnaldrende
men også med de som er eldre og yngre.

FUS- SMART MAT
FUS SmartMat skal først og fremst skal fremme matglede hos barna. Gjennom trivelige
måltider skapes det 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. 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.
SmartMat innebærer at vi:
serverer grønnsaker til hvert måltid
bruker gode råvarer
bruker mest mulig næringsrikt korn
balanserer inntaket av ulike type riktig fett
bruker vann som tørstedrikk
i størst mulig grad bruker naturlige søtningsstoffer
skaper en god balanse mellom varmmåltider og brødmåltider
Åsheimskog FUS barnehage har fullkost og får mat levert fra «Mat for minsten» se mer om
dette tilbudet her: www.matforminsten.no
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4. BARNEHAGENS MÅL OG SATSNINGER
KVALITET
Kvalitet er å jobbe på best mulig måte og med høy verdi, det skal omhandle våre tanker,
handlinger og vurderinger.

KVALITET FOR OSS I EN FUS BARNEHAGE ER NÅR VI HAR LEVERT
DET VI HAR SAGT VI SKAL LEVERE UT I FRA VÅR SPESIFIKASJON.
I følge rammeplanen er kvalitet i det daglige samspillet mellom mennesker i barnehagen, en
av de viktigste forutsetningene for barns utvikling og læring.
Relasjonskompetanse:
Ifølge Rammeplanen (2017) skal barna få oppleve at de blir sett, forstått, respektert og
få den hjelp og støtte som de har behov for. Vi skal alltid ha fokus på den omsorgsfulle
relasjonen mellom personal og barn, og mellom barna. Tillit er en grunnmur for relasjoner
mellom mennesker, og spesielt mellom barn og voksne. Tilliten må bygges stein for stein, og
det er vi voksne som er byggeledere for denne muren av tillit med barn. Hvis barn opplever
stadig å bli pratet om på en negativ måte, så kan denne tilliten brytes og barnet kan oppleve
følelser som skuffelse, usikkerhet, frykt, frustrasjon og et negativt selvbilde.
Trygghetssirkelen:
Circle of security- eller trygghetssirkelen- er en tilknyttingsmodell som lærer deg å se barnet
innenfra og forstå barnets signaler bedre. Den synliggjør barnas grunnleggende behov,
behovet for god tilknytning og behovet for utforskning. Denne modellen jobber vi ut fra
hver dag i barnehagen. Den synliggjør viktigheten av å være en trygg voksen i relasjoner
med barn for at barnet skal utforske verden og gjøre seg erfaringer som bidrar til en god
utvikling. Det er viktig at den voksne er passer på, hjelper til, støtter og tar del i barnets
utforsking samtidig som de kan glede seg over erfaringer sammen. Den voksne må være en
ladestasjon for barnet når det er behov for både nærhet og følelsesmessig påfyll. I tillegg
må den voksne lytter til og følger barnets behov samtidig ha en ballanse i forhold til hva den
voksne må ta ledelsen på. Blir dette dekt er det grunnleggende behovet for trygghet til å
utforske verden og bli en del av samfunnet på plass.
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LØFT for barn:
Vi bruker LØFT som verktøy for å bygge gode relasjoner til barna. Vi vet at barn utvikler
seg best når de trives og blir sett for sine fremganger og utvikling på en positiv måte. Vi
fokuserer derfor på å fremme og bygge de sidene ved barnet vi ønsker mer av. Mestring er
avgjørende drivkraft for motivasjon og vi jobber derfor daglig med å trygge barn på deres
egne styrker og muligheter. Ved å ha et aktivt fokus på å være en lysglimtjeger, «ta baret på
fersken» i å gjøre noe bra, bidrar du til at barnets positive utvikling skyter fart.

BARNEHAGEN SOM KULTURARENA
Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til
at alle barn opplever glede og mestring i et sosialt og kulturelt felleskap (Barnehageloven § 2).
Norges befolkning består av et rikt mangfold, og barn som tilhører en annen kultur må få
støtte i å utvikle sin doble kulturtilhørighet. Markering av FN dagen er en måte å skape
forståelse for andre kulturer på. Den norske kulturarven har mange skatter som det er viktig
at barnehagen tar vare på. Dette vil stå sentralt i samlingsstundene våre og i prosjekter vi
har.
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Barnekultur forstås som kultur av, med og for barn. Barn både deltar i kultur og skaper sin
egen kultur, og i dette samspill med hverandre gjenskaper og fornyer barn kulturen.
I Åsheimskog FUS barnehage legger vi til rette for at barn skal få oppleve glede og
samhørighet i musikkaktiviteter. Vi har eget barnekor for 4 og 5-åringene. Her er barna
medvirkende til valg av sanger og de kan delta på å komponere egne sanger. Koret opptrer
på ulike foreldrearrangement i barnehagen. I tillegg har vi musikkgruppe for 3 åringene.
Barna får i disse aktivitetene utvikle sin egen følsomhet til å lytte og uttrykke seg. De får
utforske ulike instrumenter, sang, rytme, rim, samspill og lytte til forskjellige typer sjangre
innen musikk. De yngste barna har ukentlig musikksamlinger. Her er fokuset på å skape
glede gjennom musikk og bevegelse.
5-åringene er med på det årlige kulturarrangementet i kommunen, da øves det inn ulike
kulturelle innslag som barna viser frem til på en større forestilling for barn og foreldre.

BÆREKRAFTIG UTVIKLING
Rammeplanen (2017) sier at barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen.
Bærekraftig utvikling omfatter natur, økonomi og sosiale forhold og er en forutsetning for
å ta vare på livet på jorden slik vi kjenner det. Det handler om å sikre at de menneskene
som lever på jorden i dag får dekket sine behov uten å ødelegge for fremtidig generasjoner
muligheter til å dekke sine. Det handler om å tenke og handle lokalt, nasjonalt og globalt.
Barnehagen skal bidra til at barna kan forstå at dagens handlinger har konsekvenser for
fremtiden.
Miljøregler for Åsheimskog FUS barnehage
V
 oksne viser barna og lærer dem hvordan de kan ta ansvar
for barnehagen ved å holde god orden ute og inne.
V
 oksne viser barna og lærer dem hvordan de kan ta
vare på miljøet og naturen ved å sortere søppel.
V
 oksne viser og lærer barna hvordan vi på en god måte kan samspille
og omgås andre mennesker og hvordan vi kan ta vare på hverandre.
Grønt flagg:
Åsheimskog FUS barnehage er sertifisert grønt flagg barnehage og har vært det siden
2015. Barnehagen har en viktig oppgave i å fremme verdier, holdninger og praksis for mer
bærekraftige samfunn. Det utarbeides en miljø-handlingsplan før hvert barnehageår som
inneholder miljøtemaer vi fordyper oss i gjennom året. Årets tema er: Kjøkkenhage og
dyrkning
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Grønt Flagg er en miljøsertifiseringsordning for barnehager, grunnskoler,
videregående og folkehøgskoler. Grønt Flagg i Norge er del av den internasjonale
Eco-Schools ordningen som eies og drives av FEE. Satsningen på Grønt Flagg kan være en
effektiv drivkraft i miljøundervisningen, og en flott måte å markere seg som en miljøskole
eller barnehage. Kunnskaper gir mulighet til å ta miljøansvar både på skolen, i barnehagen,
hjemme, i nærmiljøet og i samfunnet forøvrig.

ÅRSTEMA- LEK MED ELEMENTENE OG SPRÅKMAGI
I år har vi valgt å ha lek med elementene og språkmagi som tema gjennom året. Dette
skal være en rød tråd gjennom aktiviteter vi sammen med barn velger i prosjekter. Ved at
barnehagen har et felles årstema styrkes samarbeid og felleskapet på huset. På den måten
er alle med på veien mot et fellesmål.
Lek er et av de fenomenene som kanskje sterkest bidrar til å definere den gode barndom.
Det store læringspotensialet hos barn ligger i samspill mellom de voksne og barnet i lek.
Leken er derfor en viktig læringsarena i barnehagen, som de voksne må legge til rette for,
sette av tid til å videreutvikle for å øke utviklingen hos barn i forhold til ferdigheter og
læring. Gjennom lek med elementene skal barna få grunnleggende kunnskaper om ild, luft,
jord og vanns egenskaper og påvirkningskraft. De skal gjennom sansing og utforsking bli
introdusert for ulike opplevelser i det fysiske miljøet både inne og ute. De voksne skal støtte
barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og de skal gi de utfordringer som fører til ny
kunnskap og ny nysgjerrighet.
Språkmagi omhandler å gi barna gode felles opplevelser som bidrar til et felles forståelse og
kunnskap. Det dannes et felles utgangspunkt som kan bidra til videre utvikling. «Barnehagen
skal bidra til at barn leker med språk, symboler og tekst og stimulerer til språklig
nysgjerrighet, bevissthet og utvikling» (Rammeplanen 2017) De voksne i barnehagen
skal legge til rette for språkmagi i lek og samspill mellom barn-barn og barn-voksen, de
skal fortelle engasjerende fortellinger, legge opp til gode samtaler, vise til flere måter å
kommunisere/bruke språket på som tegnspråk eller gjennom bilder og de skal berike
barnets ordforråd med å gi de forståelse for nye begreper. Språkmagi handler om å bade
barnet i språk ut fra barnets forutsetninger.
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ÅRSHJUL

PROSJEKTARBEID, METODE FOR Å NÅ VÅRE MÅL
I Åsheimskog FUS barnehage jobber vi med prosjektarbeid for å nå våre mål. Prosjektarbeid
er en arbeidsmåte som ivaretar prosessene i barnas arbeid med ulike temaer. Hensikten med
et prosjektarbeid er å gi barna mulighet til å fordype seg i et emne ut i fra egne forutsetninger
og interesser. Det skal gi rom for barnas egne fremgangsmåter, erfaringer, teoridannelser
og erkjennelser. Prosjektarbeid er med på å fremmer inkludering og likeverd gjennom
påvirknings- og beslutningsrett. Pedagogikken gjenspeiler likestilling mellom kjønn og
nestekjærlighet, solidaritet, toleranse og respekt er grunnleggende verdier som vi jobber aktivt
med gjennom prosjektarbeidet. Det kreves at den voksne må være bevisst sin egen kulturelle
og verdimessige ståsted slik at de møter barnas måte å erfare verden på med respekt og
anerkjennelse.
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I Åsheimskog FUS barnehage jobber vi med prosjekter med ulik varighet, det kan variere
fra 5 minutter til måneder og et helt år. Et prosjekt kan fort føre til et nytt prosjekt.
Utgangspunktet handler om barnas alder, behov og forutsetninger. Prosjektgruppene kan
deles inn i mindre grupper, både homogene, samme alder, på tvers av alder eller i forhold
til interesse. Ved å dele opp i mindre grupper sikres hvert enkelt individuelle behov, det blir
mindre og tryggere omgivelser til å tørre å utforske i et inkluderende miljø.
Barna medvirker til temaer de vil utforske i prosjektene og det er knyttes opp mot
fagområdene i rammeplanen, FUS visjon, verdier og mål og årstema. Det lages
prosjektplaner og metoder for å oppnå de overordnede målene. For å synliggjøre praksis
lages det dokumentasjon gjennom hele prosjektprosessen. Slik kan barna dele opplevelser
og reflektere over erfaringer de gjør i prosjekt prosessen. Dokumentasjonen viser prosessen
underveis og brukes til sluttevaluering.
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5. BARNEHAGENS FORMÅL OG INNHOLD
BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT
Barnehagen skal gi barn under opplæringsalder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i
nær forståelse og samarbeid med barnas hjem (Barnehageloven §1)
Samfunnsmandat til barnehagen er å tilby barn under opplæringspliktig alder et godt
omsorgs- og læringsmiljø som er til barns beste. Barnehagen skal i samarbeid og forståelse
med foreldre/foresatte støtte og ta hensyn til det enkelte barn, samtidig som hensynet til
barnegruppa ivaretas. Barnehagen skal sørge for at barna opplever et oppvekstmiljø, som
både gir utfordringer som er tilpasset barnets alder og funksjonsnivå og trygge mot fysiske
og psykiske skadevirkninger. Barnehagen skal styrke barns muligheter for læring og aktiv
deltakelse i et fellesskap med jevnaldrende. Barnehagen skal ha en helsefremmende og en
forebyggende funksjon og bidra til sosial utjevne sosiale forskjeller. Barnehagen har som
samfunnsoppgave i tidlig forebygging av diskriminering og mobbing.

OMSORG, LÆRING OG DANNING
Omsorg:
Barn har rett til trygge voksene som tar hensyn til barna og ser barnets behov. Personalet
skal gi en omsorgsfull relasjon, der barnet blir tatt på alvor og trøster barnet ved behov.
Personalet må lytte til barnet og være en god voksen. «Omsorg er en forutsetning for
barnas trygghet og trivsel, og for utvikling av empati og nestekjærlighet» (Rammeplan
2019). Omsorg er læring som barna tar med seg videre og kan gi andre. Ved å være i trygge
rammer, øker det også muligheten for god læring og for å bygge en god selvfølelse.
Læring:
Læring = lek, lek = læring. Barn er født nysgjerrige og opptatt av alt som skjer. Barn lære
gjennom alt de opplever og erfarer på alle områder, og det foregår i det daglige samspillet
med andre mennesker og med miljøet. «I barnehagen skal barna oppleve et stimulerende
miljø som støtter opp om deres lyst til å leke, utforske, lære og mestre» (Rammeplan
2017) De voksne i barnehagen må derfor legge til rette slik at barna kan undre seg, skape,
samarbeide, mestre, utforske og søke nye utfordringer. Dette vil bidra til at barn utvikler
vitebegjær- ønsker å forstå mer. Læring er en indre prosess knyttet til sansing, persepsjon,
hukommelse og meningsskaping, basert på erfaringer og handling. Tilstedeværende voksne
som veileder, tilfører nye midler, støtter oppunder og er en aktiv bidragsyter i leken bidrar til
å utvikle leken og dermed også læringen gjennom leken.
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Danning:
Danning handler om en livslang prosess som er mer enn sosial kompetanse. Det handler
om å reflektere over egne handlinger, og det skjer i samspill med omgivelsene/ miljøet
rundt barnet. «Barnehagen skal støtte barna i å forholde seg prøvende og nysgjerrig til
omverdenen og bidrar til å legge grunnlag for modig, selvstendig og ansvarlig deltakelse i
demokratiske fellesskap» (Rammeplan 2017) Danning skjer gjennom samhandlingsprosesser
som i lek, under måltider, i stellesituasjon eller i påkledningssituasjoner. Det er en
læringsprosess å ta hensyn til andre mennesker og det å kunne reflektere over egne
handlinger og væremåter i forhold til andre. De voksne i barnehagen må være gode
rollemodeller som er tilgjengelig i alle situasjoner der barna trenger veiledning. Dette krever
også at de voksene har gode relasjonelle ferdigheter slik at barna kan få god veiledning ved
konflikter og uenigheter. Barnehagen ønsker at etter endt barnehagetid sitter barnet igjen
med en god selvfølelse der de viser respekt for andre mennesker, viser omsorg og empati
for andre og viser gode handlinger.
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KOMMUNIKASJON OG SPRÅK
Å få gode og varierte erfaringer med kommunikasjon og språk er viktig for å kunne ta
del i fellesskapet og danne vennskap. «Alle barn skal få god språkstimulering gjennom
barnehagehverdagen, og alle barn skal få delta i aktiviteter som fremmer kommunikasjon og
en helhetlig språkutvikling.»(Rammeplanen 2017) Ved å legge til rette for språkfremmende
og varierte aktiviteter i barnehagehverdagen kan dette bidra til å gi barn de ferdigheter som
skal til for å kommunisere med både barn og voksne. Åsheimskog FUS barnehage sikrer et
godt språkmiljø ved at vi tilbyr planlagte språkgrupper, men variert språktrening i tillegg til
de varierte hverdagsaktivitetene. Vi er opptatt av å anerkjenne og møte hvert enkelt barns
kommunikasjonsuttrykk og bruker derfor mye tegn til tale i hverdagen med barna. Dette
er en god kommunikasjonsform for de yngste barna som ikke har så mye verbalt språk
enda. Det er en god støtte for språkutviklingen både for de som har en sen språkutvikling
men også for de yngste barna. Det legges også opp til andre aktiviteter for å fremme en
helhetlig språkutvikling som høytlesning, rytmer og musikk. Samtidig som det gjennom de
rutinemessige hverdagssituasjonene som måltider, stellesituasjoner og påkledning også er et
fokus på språk og kommunikasjon.
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6. BARNS RETT TIL MEDVIRKNING
«Barnehagen skal være bevisst på barnas ulike uttrykksformer og tilrettelegge for
medvirkning på måter som er tilpasset barnas alder, erfaringer, individuelle forutsetninger og
behov. Også de yngste barna og barn som kommuniserer på andre måter enn gjennom tale,
har rett til å gi uttrykk for sine synspunkter på egne vilkår. Barnehagen må observere og
følge opp alle barns ulike uttrykk og behov. Barnas synspunkter skal tillegges vekt i samsvar
med deres alder og modenhet. Barna skal ikke overlates et ansvar de ikke er rustet til å ta»
(Rammeplan 2017)
Barns rett til medvirkning er også nedfelt i FNs barnekonvensjon.
Et barn som opplever medvirkning utvikler kvaliteter som undrende, tenkende, lekende,
skapende, unik, selvstendig, sosial, omsorgsfull og fantasifull. Det gjør at barnet føler glede,
trygghet, at de betyr noe, at de blir forstått, lyttet til og at de har innflytelse. Dette fører til
at barna deltar sammen med andre, takler konflikter, er seg selv, slipper seg løs, er undrende
og filosoferende, blir sosiale individer og lærer sosial kompetanse.
Det betyr at i Åsheimskog FUS barnehage må de voksne være oppmerksomme
samspillspartnere som ser, hører, respekterer og anerkjenner barns uttrykksformer. Barns
interesser og initiativ skal tas på alvor, dette handler ikke om å alltid få viljen sin men å bli
møtt med forståelse og forklaring på avgjørelser som tas. Det handler om å samarbeide med
barn med et utgangspunkt i hva barnet vet, tror eller forstår. De voksne må skape tid og
rom, være gode rollemodeller og være observante på barns verbale og non verbale språk.
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7. BARENHAGENS VERDIGRUNNLAG/
MENNESKESYN
VÅRT BARNESYN
Åsheimskog FUS barnehage skal være en barnehage hvor menneskeverd og entusiasme
settes i høysetet. Barnet er betydningsfullt, et skapende og søkende vesen som danner seg
erfaringer ut i fra egne opplevelser og interesser i møte med omgivelsene. Barnehagen ser
barnet som aktivt, kompetent, og med rett til å velge og å medvirke i utformingen av sitt
eget liv, både hjemme, i barnehagen og på skolen. «Alle mennesker er et godt vesen som
vil seg selv og andre vel.» Vi ser barn som nysgjerrige og lærelysten og må derfor være
kreative og legge til rette for læring og utforskning av omgivelsene.

DEMOKRATI
Norge i dag har et økt mangfold. Det er derfor viktig at barn lærer seg tidlig respekt for
forskjellighet og positive holdninger til å leve sammen i et fellesskap. «Gjennom å delta
i barnehagens fellesskap skal barna få mulighet til å utvikle forståelse for samfunnet og
den verden de er en del av. Barnehagen skal fremme demokrati og være et inkluderende
fellesskap der alle får anledning til å ytre seg, bli hørt og delta». (Rammeplanen 2017) For å
skape et godt fellesskap der alle trives og utvikler seg positivt er det viktig med normer og
verdier. Det er derfor nødvendig å jobbe med forståelse for demokrati, normer og verdier
som ligger til grunn i samfunnet vårt i dag. I Åsheimskog FUS barnehage skal de voksne
sørge for at barn i alle aldre får utrykke sine meninger ut i fra sine kommunikasjonsevner
og språklige ferdigheter. Det blir viktig at de voksne lytter og er oppmerksomme på barns
ytringer, følelser og meninger i hverdagen og at disse blir tatt med i avgjørelser som blir tatt
i fellesskapet på avdelinger og i grupper.

MANGFOLD OG GJENSIDIG RESPEKT
Det er viktig at alle barns kulturelle bakgrunn blir sett på som verdifull. «Barnehagen skal
fremme menneskeverd ved å synliggjøre, verdsette og fremme mangfold og gjensidig
respekt. Barn skal få oppleve at det finnes mange måter å tenke, handle og leve på. Samtidig
skal barnehagen gi felles erfaringer og synliggjøre verdien av fellesskap.» (Rammeplanen
2017) I Åsheimskog FUS barnehage skal de voksne gjennom den daglige virksomheten vise
interesse og nysgjerrighet rundt barnets språk, matkultur, familie, religion og barnekultur.
Gjennom dette har de et ansvar for å styrke barnets valg, basert på toleranse, solidaritet og
nestekjærlighet. Vi tar da sammen et ansvar for å skape ett flerkulturelt samfunn.
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LIKESTILLING OG LIKEVERD
«Barnehagen skal fremme likeverd og likestilling uavhengig av kjønn, funksjonsevne,
seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, etnisitet, kultur, sosial status, språk,
religion og livssyn.» (Ramnmeplanen 2017) Alle barn skal ha like muligheter til å bli sett,
hørt og oppmuntret til å delta i fellesskap i alle aktiviteter i barnehagen. I Åsheismkog
FUS barnehage skal de voksne gjennom refleksjonsarbeid jobbe med etiske refleksjoner,
holdninger, verdier og normer. Hver enkelt ansatt må reflektere over sine egne holdninger og
best mulig kunne formidle og fremme likeverd og likestilling.

LIVSMESTRING OG HELSE
Barn skal oppleve at barnehagen har et trygt og anerkjennende miljø der de får oppleve
samspill, fellesskap og vennskap. «Barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon og bidra til å utligne sosiale forskjeller. Barnas fysiske og psykiske helse skal
fremmes i barnehagen.» (Rammeplanen 2017) I Åsheimskog FUS barnehage skal de voksne
ha kunnskaper om viktigheten av både fysisk og psykisk helse for barn. De skal legge til
rette for fysiske aktiviteter som skaper bevegelsesglede, ha fokus på sundt kosthold og gi
barna gode kostholdsvaner. De skal jobbe for å gi barna gode vennskapserfaringer og ha null
toleranse for krenkelser. De skal ha kunnskaper om omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep. Alltid annerkjenne barnets følelser og bygge robuste barn.
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8. BARNEHAGENS PROGRESJONSPLAN
I Rammeplanen omtales syv fagområder hvor alle har som mål å fremme barns utvikling.
Fagområdene skal ta utgangspunkt i barnas alder, interesser, kunnskaper og ferdigheter.
Det er viktig å påpeke at barn i barnehagealder utvikler seg i ulik hastighet og følger sin
egen kurve som er normalt, denne planen er en veileder for personalet. Barnehagens
arbeidsmåter er i stor grad tverrfaglig og fagområdene vil derfor sjeldent opptre isolert.

Fagområdet

Kommunikasjon, språk og
tekst:
• God språkstimulering
gjennom samtaler, lese
bøker, fortelle eventyr,
synge sanger, rim og
regler bidrar til at barna:

1-2 år

3-4 år

5-6 år

Tiltak:

Tiltak:

Tiltak:

Få erfaringer med å
kommunisere med andre
barn og voksne. Være i
dialog og bruke språket i lek
med andre.

Bruke språket i lek og
samtale med andre. Lytte til
andre og vente på tur.

Delta i samtaler rundt et
tema, en bok, en historie og
lignende.

Øve på å løse konflikter/
problemer ved hjelp av
Få språkstimulering gjennom samtale.
ulike temaer i prosjektarbeid
Øve på å fortelle
og samlingsstunder hvor
• Kan lytte til lyder og
sammenhengende om en
barna får erfaring med enkle
rytme i språket, som er
opplevelse eller hendelse.
bevegelsessanger, rim og
viktig grunnlag for senere
regler, og rytmeinstrumenter Kunne lytte til høytlesning i
lese og skriveferdigheter
større gruppe.
Bli kjent med enkle eventyr
• Bruke språket til å
Synge sanger med flere
gjennom bilder konkreter
uttrykke seg
vers.
og enkel tekster som kan
• Bli kjent med bøker og
være kilde til samtale og
Sette ord på egne følelser
digitale medier
begrepslæring.
og handlinger.
Lære å kjenne igjen
Bli kjent med enkle
følelsesuttrykk.
tallsymboler og bokstaver.
– Kjenne igjen sin egen
Kunne kjenne igjen eget
bokstav.
navn.
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Lage egne rim og tullevers,
eventyr og fortellinger.
Bli kjent med vitser og gåter
og øve på og fortelle de
videre.
Vite at det finnes flere språk
i verden.
Få kjennskap til alfabetet,
skrive navnet sitt og finne
antall stavelser i ulike navn.

Fagområdet

Kropp, bevegelse, mat og
helse:
• G
 jennom varierte fysiske
aktiviteter inne og ute
skal barnehagen bidra
til at barna får økt
motorisk utvikling og
kroppsbeherskelse. Få
en positiv selvoppfatning
gjennom kroppslig
mestring, ha fokus på
friluftsliv og et sundt
kosthold.

Fagområdet

1-2 år

3-4 år

5-6 år

Tiltak

Tiltak

Tiltak

Grovmotorikk: Få erfaringer
med kroppslig lek (tumle,
rulle, hoppe, krype osv.),
bevegelse i ulendt terreng
og bevegelse til musikk.

Grovmotorikk: Gå på lengre
turer. Bruke kroppen aktivt
inne og ute.

Grovmotorikk: Videreutvikle
balanse og styrke.

Finmotoriske aktiviteter:
Knottepuslespill, tegne og
male
Lære navn på kroppsdeler.
Etablere gode rutiner for
håndhygiene.
Få erfaringer med å smake
på ny type mat, spise selv
og sette ord på det de
spiser.

Finmotoriske aktiviteter:
Perle, klippe, tegne og male.

Finmotoriske aktiviteter:
Tegner og fargelegger med
et adekvat blyantgrep.
Klippe etter mønster.

Lære seg selvstendighet i
forhold til personlig hygiene. Utvikler selvstendighet
ved toalettbesøk, på- og
Barna kler av og på seg selv.
avkledning, håndvask og
Bli kjent med de ulike
under måltidene.
kroppsdelene og deres
Mestre å ha ansvar for,
funksjon.
få oppgaver og hjelpe
Kunne forberede og lage
til i praktiske gjøremål i
enkel mat. Smøre sin egen
hverdagen
mat.

1-2 år

3-4 år

5-6 år

Tiltak:

Tiltak:

Tiltak:

Kunst, kultur og
kreativitet:

Barna får utforske ulike
formingsmateriell.

Utvikle fantasi og
skaperglede.

• B
 arna får mulighet til å
skape, eksperimentere,
sanse og oppleve kunst,
drama og musikk.
Dette vil være med på
å gi kreativ tenkning og
skaperglede.

Opplever at fokuset er på
prosess og skaperglede,
ikke på produkt.

Kunne fargenes navn.
Eksperimentere med farger.

Uttrykke egne tanker ved
formingsaktiviteter. Bruke
teknologiske verktøy for å
skape estetiske uttrykk.

Opplever sang, musikk og
dans i hverdagen og kunne
herme. Både i fri lek og i
tilrettelagt aktivitet.
Erfaringer med å bruke
rekvisitter for å skape en
rolle.

Kunne følge med,
konsentrere seg og
være delaktig i større
fellessamlinger osv.
Kunne bruke
rytmeinstrument sammen
med sang og musikk.

Ha ansvar for sang
og dramatisering på
fellessamlinger.
Lager egne eventyr,
fortellinger, rim og regler.
Dramatiserer en rolle i
rolleleken på eget initiativ

Kunne dramatisere enkle
eventyr og sanger.
Mestre mer avansert rollelek
og utkledning.
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Fagområdet

Natur, miljø og teknologi:

1-2 år

3-4 år

5-6 år

Tiltak:

Tiltak:

Tiltak:

Bli kjent med
naturelementer som
barnehagens uteområdet
tilbyr.

Gå på lengre turer og bli
kjent med det som befinner
seg i barnehagens nærmiljø.

Få forståelse for noen av
naturens prosesser – fra frø
til blomst, fra egg til frosk,
årstidene.

• B
 arna blir kjent med og
får forståelse for dyr,
planter, landskap, årstider
og miljø. Vi undrer oss
Få erfaringer med turer i
over naturens mangfold, naturen.
og hvordan teknikk kan
Bli kjent med og erfare ulike
brukes i hverdagslivet.
årstider.

Lære å ta vare på naturen
– Plukke søppel slik at vi
holder naturen ren og fin.
Delta på RUSKEN aksjon

Kunnskap og gjenvinning og
kildesortering.

Få en begynnende artsDelta og lære av temaer som kunnskap. Kjenne navnet på
følger årstidene.
arter i plante- og dyrerike.
Erfare og oppleve
Se og kjenne igjen spor.
ulike planter, dyr og
Kunne kjenne igjen ulike
innsekter gjennom ulike
værtyper.
Observere været og kunne
sanseopplevelser: ta på,
sette ord på det.
Bruke digitale verktøy til å
føle, se, smake, høre.
søke svar på spørsmål om
Bli kjent med ulike
Bli kjent med IKT gjennom å naturen.
teknologiske virkemidler
få bli med i prosessen med å
f.eks: Bruke kamera, pc og
Prøve ut enkle eksperiment.
ta bilder og printe de ut.
printer.
Prøve avanserte ekspriment.
Få kunnskaper om
begreper rundt bærekraftig
utvikling som miljøvern,
klimagasser, forvaltning av
naturressurser, fornybar
energi osv.

Fagområdet

Antall, rom og form:
• G
 jennom lek og
hverdagsaktiviteter skal
barnehagen bidra til at
barna blir kjent med tall,
former og mattebegreper,
samt få erfaringer med
størrelse og mål.
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1-2 år

3-4 år

5-6 år

Tiltak:

Tiltak:

Tiltak:

Bli kjent med tall gjennom
rim og regler, eventyr og
sanger.

Økt forståelse for antall,
ulike former og størrelser.

Kjenne begreper/passering
som foran, bak, ved siden
av, større enn mindre enn,
først og sist m.m.

Få erfaringer med
tall og telling i ulike
hverdagssituasjoner: Antall
barn, antall matbokser,
antall sko osv.

Kjennskap til tallrekken 1-10.

Snakke om begrepene i går, i
Kjenne motsatte begreper
dag, i morgen og begrepene
som størst – minst, gammel
over, under, ved siden av
– ny, mange – få osv .
osv.
Kjennskap til tallrekka – opp
Undre seg over likheter,
Få erfaringer med ulike
til 20.
ulikheter, størrelse og antall.
former gjennom lek
Mengdeforståelse Måle/
Mestre å spille spill med
med klosser, puslespill,
veie.
hjelp av en voksen.
puttebokser osv. Voksne
Kjenne til ukedagene
benevner ulike størrelser og
Få erfaringer med sortering
former vi møter i hverdagen.
gjennom å rydde leker på
Sortere ting i kategorier.
riktig plass. Sorterer etter
Få erfaringer med å rydde
gitte kriterier.
leker i bokser

Fagområdet

Etikk, religion og filosofi:
• Barna får anledning til å
undre seg og samtale om
grunnleggende spørsmål,
tilegne seg samfunnets
verdier og normer. Barna
får innsikt i kristne
høytider og tradisjoner,
samt andre religioner
som er representert i
barnegruppen.

1-2 år

3-4 år

5-6 år

Tiltak:

Tiltak:

Tiltak:

Få erfaring med ulike
tradisjoner gjennom
markering av jul, påske og
andre høytider.

Barna lærer om hvorfor
vi markerer høytider og
tradisjoner.

Lære om bakgrunnen for de
ulike tradisjonene knyttet til
høytider.

Utvikle evnen til samarbeid
og konfliktløsning.

Utvikle evne til empati
og solidaritet – vilje til å
hjelpe andre. Akseptere
og respektere hverandres
ulikhet.

Få erfaringer med
voksne som er støttende
og veiledende i
konflikthåndteringer.
Oppleve medvirkning Erfare at deres spørsmål og
tanker blir tatt på alvor.
Lære å vise omsorg for
hverandre.
Bli kjent med hva som er
rett og galt.

Hevde seg selv og sine
meninger.
Vise omsorg og hjelpe
hverandre når det er
nødvendig.

Vise interesse og forståelse
for andre barns synspunkter.

Snakke om hvordan vi
skal være mot andre- Gi
ros og snakke positivt om
hverandre.

Undre oss over ulike
problemstillinger, og
reflektere over hvorfor
ting er som de er både i
barnehagen og i verden.

Få kjennskap til
Bli kjent med hva som er ditt barns rettigheter(FNs
og mitt – begynne å dele på
barnekonvensjon)
leker.

Fagområdet

Nærmiljø og samfunn:
• V
 ed å fokusere på
nærmiljø og samfunn
skal barnehagen hjelpe
barna å møte verden
med tillit, kunnskap og
nysgjerrighet. Barna
skal erfare hvordan de
kan påvirke fellesskapet.
Barna blir kjent med
nærmiljøet, og lærer at
alle inngår i barnehagens
fellesskap, uansett
forutsetninger.

Gi rom for gode samtaler
og refleksjoner knyttet til
barnas spørsmål og undring
.

1-2 år

3-4 år

5-6 år

Tiltak:

Tiltak:

Tiltak:

Få erfaring med et
fellesskap og følelsen av
å høre til, f.eks i samling,
gruppeaktiviteter, måltider
osv., de er en viktig del av
gruppen.

Utvikle samhold og
gruppefølelse og utvikle
gode vennskap.

Fokus på gruppetilhørighet,
vennskap, samspill og gode
relasjoner mellom barn, og
mellom barn og voksne.

Bli trygg i barnegruppen.
– Utforske starten på
vennskap.
Oppleve å få medvirke i
egen hverdag.
Erfaringer med varierte
turopplevelser i nærmiljøet
som til butikken, skogen,
bibliotek osv.

Lære å inkludere andre i
leken.
Introdusere barna for
nærmiljøet gjennom turer
(besøke brannstasjonen,
politi biblioteket, sykehjem
og lignende)
Bli kjent med hvor barna bor
i nærområdet.

Kjenne til og besøke
severdigheter i Lørenskog.
Besøke nærskolen.
Kunnskap om monarkiet,
f.eks. hvem som er konge og
dronning i Norge.
Kjennskap til hvilket land vi
bor i, og i hvilken kommune
og by vi bor i.

Barna vet de bor i
Lørenskog.
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9. PLANLEGGING, HANDLING,
OBSERVASJON OG REFLEKSJON
PLANLEGGING OG VURDERING AV BARNEHAGENS ARBEID
Alt vi gjør i barnehagen planlegger og vurdere vi opp mot visjonen og våre mål.
«Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet som skal planlegges og vurderes.»
(Rammeplanen 2017) Vi evaluerer og vurderer hver måned hvor vi er i forhold til våre
planer og legger nye planer i forhold til evalueringen som foreligger. Dette gjøres på
avdelingsmøter, pedagogisk leder møter, personalmøter, planleggingsdager og i pedagogisk
rapport fra pedagogisk leder til daglig leder. Personalet gjør da refleksjoner rundt egen
praksis med målet om mer verdiskapende praksis med barnet i sentrum. Dette for å
videreutvikle barnehagen som et godt pedagogisk sted for barna og for at voksne skal
utvikle seg som rollemodell og reflekter over sin væremåte. I dette arbeidet skal også
barna inkluderes «Barnets erfaringer og synspunkter skal inngå i vurderingsgrunnlaget»
(Rammeplan 2017)
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10. SAMARBEID OG OVERGANGER
FORELDRESAMARBEID
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, jf. barnehageloven
§ 1. Betegnelsene «hjemmet» og «foreldrene» omfatter også andre foresatte. Barnehagen
skal ivareta foreldrenes rett til medvirkning og arbeide i nært samarbeid og forståelse med
foreldrene, jf. barnehageloven § 1 og § 4. Samarbeidet mellom hjemmet og barnehagen
skal alltid ha barnets beste som mål. Foreldrene og barnehagens personale har et felles
ansvar for barnets trivsel og utvikling. (Rammeplan 2017) I Åsheimskog FUS barnehage er
barnehagens og foreldrenes felles mål å skape en god barndom for barn til barns beste. For
å opprettholde kvaliteten i foreldresamarbeidet må barnehagens ansatte gjøre følgende:
T
 a initiativ til et godt samarbeid med foreldrene ut fra hva som er til barns beste.
B
 ry seg om og viser interesse for barnet og deres familie.
T
 ar på alvor foreldreperspektivet, og har respekt for foreldrenes meninger og
opplevelser.
G
 i god informasjon om barns trivsel, mestring og opplevelser i barnehagen.
G
 i beskjed om hendelser som kan påvirke barnets hverdag på en god måte.
A
 rbeider sammen med foreldrene ut fra det enkelte barns forutsetninger, forventninger
og behov.
U
 tveksler informasjon om hvordan vi arbeider med ulike tema og aktiviteter i
barnehagen.
A
 rrangerer diskusjonsgrupper på foreldremøtene hvor viktige temaer blir løftet frem slik
at vi fremmer aktiviteter som er til barns beste (både gutter og jenter).
S
 nakker med foreldrene om hva det betyr å være tilstede for barn i øyeblikket, og å se
barnet der det er i sin utvikling.
S
 ette av tid til gode samtaler og møter som omhandler barnets barnehagehverdag,
trivsel, utvikling og læring.

SU- BARNEHAGENS SAMARBEIDSUTVALG
For å sikre samarbeid med barnas hjem sier Lov om barnehager §4 at hver barnehage skal
ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg (SU). Foreldrerådet består av foreldre/foresatte
til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom
barnehagen og foreldregruppen, for å skape et godt barnehagemiljø. Samarbeidsutvalgets
overordnende mål, er at det er et rådgivende, kontaktskapende og samordna organ.
Representanter til barnehagens samarbeidsutvalg velges med like mange foreldre/foresatte
og personalet, for et år av gangen. Daglig leder har møte, - tale- og stemmerett.
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Årshjul for SU:
MÅNED

OPPGAVER FOR SU

ANSVAR

September

Valg av SU representanter på
foreldremøte. Første SU møte
avholdes etter foreldremøte. Gå
gjennom mandat og valg av roller
innad i SU.

Daglig leder

Februar/mars

Vinteraktivtetsdag utenom
barnehagetiden

SU leder kaller inn og organiserer

Februar/mars

Andre SU møte, arbeid med
årsplan, gjennomgang av
årsregnskap, budsjett, vedlikehold,
brukerundersøkelsen, matpenger, samt
saker fra SU.

Daglig leder

Mai/Juni

Arrangere sommerfest, på
ettermiddagen i barnehagen.
Barnehagen står for underholdning. SU
ansvar for mat, kaker, utstyr osv.

SU leder kaller inn og organiserer

SAMARBEID MED ANDRE
Tverrfaglig samarbeid:
Helsesøster, barnevernet og PPT er instanser som barnehagen samarbeider med. En
målsetting for det tverrfaglige arbeidet er å avdekke hjelpebehov tidlig, sette inn tiltak til rett
tid og søke å forhindre at vanskene utvikler seg. Barnehagen og foreldre kan i samarbeid
søke veiledning gjennom barn og ungdomsfaglig møte.
Lørenskog kommune:
Samarbeidet med Lørenskog kommune innebærer at vi deltar på felles styrermøter, har felles
samordnet opptak gjennom kommunens plattform, felles prosjekter med andre barnehager
og skoler og at vi kan inviteres til felles planleggingsdager og kurs i regi kommunen.
Prosjekter vi samarbeider om:
H
 elhet og sammenheng i opplæringsløpet (overgangsrutiner mellom barnehage-skole)
S
 MIL (Satsning på matematikk i Lørenskog)
O
 rd som gror (Barns språkutvikling, Lørenskog kommune)
N
 AMIKK (Natur, miljø og teknikk, Lørenskog kommune)
K
 ulturarrangement (Kulturprosjekt for førskolebarna sammen med andre barnehager i
Lørenskog kommune)
B
 ARN OG UNGDOMSFAGLIG MØTER (Tverrfaglig samarbeid mellom barnevern,
helsestasjon og PPT, Lørenskog kommune)
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Andre samarbeidspartnere:
B
 arnehagens eier
F US barnehager
H
 øgskoler og universiteter
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11. OVERGANGER
OPPSTART I BANREHAGEN
Vårt mål er at barna skal få en trygg og fin start i barnehagen. De fleste barn trenger tid til å
venne seg til alt det nye. Vi har derfor en tilvenningsperiode på 10 dager.
Vi følger Lørenskogmodellen som også støttes av Maj Britt Druglis (Professor i pedagogikk
ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – psykisk helse og barnevern ved NTNU)
forskning og setter barnets trygghet forann alt. Ut fra denne forskningen kommer det frem
hvor viktig mor eller fars tilstedeværelse i tilvenningsperioden er for å senke stressnivået
i kroppen til barnet. De første 5 dagene er mor og far tilstede mest mulig. I denne
perioden er det foreldrene som er trygghetspersonen til barnet og de som dekker barnets
primærbehov. Personalet blir gradvis kjent med barnet gjennom å være aktivt tilstede
under tilvenningsperioden. Barnet «velger» sin tilnærming til de ansatte i barnehagen selv.
Dette gjøres ved at vi bruker den første tiden på å se hvem barnet finner sin trygghet hos
av personalet. De neste 5 dagene har barnet kortere dager utfra barnets behov. Barn har
individuelle tilvenningsbehov og reaksjonsformer og disse skal vi ta på alvor. I løpet av den
første perioden vil foreldrene bli tilbud en oppstarts samtale med pedagogisk leder.

OVERGANG SMÅBARNSAVDELING - STOREBARNSAVDELING
Vårt mål med overgangen fra liten til stor avdeling er at barna skal være trygge og godt kjent
med både andre barn og voksne før overgangen skjer. Dette skjer gradvis ved hyppige besøk
og aktiviteter sammen med store barn i grupper med kjente voksne.

OVERGANG BARNEHAGE-SKOLE/SFO
«Barnehagen skal i samarbeid med foreldre og skolen legge til rette for at barna kan få en
trygg og god overgang fra barnehage til skole og eventuelt skolefritidsordning» (Rammeplan
2017) Barnehages mål er at barna skal være godt forberedt til skolen og overgangen må
derfor sees på som en prosess, ikke en hendelse.
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I Åsheimskog FUS barnehage har vi en egen 5-årsgruppe tre dager i uken. Der er det
tilrettelagte aktiviteter med fokus på skole/SFO-forberedelse. Vi ønsker at barna skal ha med
seg en god selvfølelse og tro på egne læreevner. Gjennom god selvfølelse opplever barna
at de er verdifulle for andre mennesker slik de er, og setter ord på egne følelser og behov.
Vi arbeider aktivt med sosial kompetanse ved at barna får øve på og får erfaringer med
sosialt samspill som turtaking, lytte til andre, gi og ta imot beskjeder, empati og samarbeid.
Gjennom fokuset på dette lærer barna seg kunsten å omgås andre på en positiv måte. I

tillegg øves det på å lage seg gode strategier som f.eks «Hva gjør jeg om jeg ikke får være
med i leken?», «Hva gjør jeg om jeg opplever noe jeg ikke liker?»
Lørenskog kommune har i samarbeid med barnehagene og skolene/SFO utarbeidet en plan
for overgangen «Overgang barnehage-SFO-skole», den kan leses i sin helhet på Lørenskog
kommune sin side, på barnehagens hjemmesiden eller i MyKid. I denne planen ligger også
årshjulet for overgangen.
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12. BARNEHAGENS KOMPETANSEUTVIKLING
For at barnehagen skal kunne oppfylle sitt samfunnsmandat og realisere FUS og
barnehagens målsetting, kreves en stadig utvikling av kompetanse til alle grupper av
ansatte i barnehagen. For å nå kjedens mål om å bli Norges beste barnehager for barn må
vi være best på kvaliteten vi gir ut til barna og vi må være oppdatert på nyere forskning og
teori. Dette er viktig å ha høy kvaliteten da dette er en forutsetning for at barnehagen skal
være en god arena for lek, omsorg, læring, danning og sosial kompetanse. Åsheimskog
FUS barnehagen utvikler sitt personale gjennom både interne og eksterne kurs, møter og
veiledning. Kompetanseutviklingen skal sikre at alle ansatte får kompetanseheving innenfor
prioriterte temaer, men også basiskompetanse innenfor de ulike ansattgruppene.
Temaer for kompetanseheving vil være:
P
 rosesskvalitet- Kvalitet på de voksnes interaksjon med barn
S
 pråk og språkutvikling hos barn
R
 elasjonskompetansen – Ansvar og tilstedeværelse
L øft
E genledelse i lek og læring – Ny kompetanse i forhold til lekens betydning for barns
utvikling, trivsel, ferdigheter og læring.
F ysisk miljø for lek og læring
Andre temaer kommer også i tillegg, for å sikre at vi jobber i henhold til barnehagens til
enhver tid gjeldene lover og rammeverk. Kompetansehevingen og temaene innenfor dette er
ment som et supplement for å økt kvalitet.
De ansatte:
Alle ansatte skal oppleve egenutvikling. FUS barnehagene ønsker myndiggjorte
medarbeidere. Dette krever at de ansatte selv er aktive og reflekterte i sitt arbeid. De
ansatte må kunne resonnere både helhetlig i et team, men også kunne reflektere over
utfordringer og løsninger på egen rolle. Barnehagen vil fokusere på etiske refleksjon og
dilemmaer som innebærer bevisstgjøring på egen væremåte, gjennom styrende dokumenter,
eksterne og interne planer og gjeldende lovverk.
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Interne virkemidler:
G
 runnleggende opplæring av nytilsatte assistenter og pedagoger (egne planer)
V
 eiledning i grupper for barneveildere og fagarbeidere på tvers i barnehagen
Individuell veiledning av barneveiledere og fagarbeidere direkte i her og nå situasjoner
fra pedagoger
G
 ruppeveiledning i lederteam/fagmøter

Individuell veiledning av pedagoger fra daglig leder
B
 ruk av FUS refleksjonskort på avdeling og personalmøter
Eksterne virkemidler:
K
 urs gjennom FUS
Z
 elo økter
N
 ettverkssamlinger for daglige leder i FUS

13. KONTAKTINFORMASJON
Åsheimskog FUS barnehage as
Åsheimveien 129
1461 Lørenskog
TELEFON:
67 92 18 00
E-POST:
dl.asheimskog@bhg.no
HJEMMESIDE:
https://fus.no/asheimskog
FUS MYKID:
www.mykid.no
AVDELINGER:
Småtroll (småbarn)
Lykketroll (småbarn)
Skogstroll (storebarn)
Bustetroll (storebarn)
HELLIGDAGER 2020:
28.03: Palmesøndag
01.04: Skjærtorsdag
02.04: Langfredag

04.04: 1. påskedag
05.04: 2. påskedag
01.05: Offentlig høytidsdag
13.05: Kristi Himmelfartsdag
17.05: Grunnlovsdag
23.05: 1. pinsedag
24.05: 2. pinsedag
ÅPNINGSTIDER:
Hverdager kl. 06.45-17.15
Onsdag før skjærtorsdag stenger
barnehagen kl. 12.00. Barnehagen er også
stengt julaften og nyttårsaften og kan stenge
de andre dagene i jul og påske ved lite
behov. I uke 28 og 29 holder barnehagen
sommerferiestengt.
PLANLEGGINGSDAGER/
BARNEHAGEN ER STENGT:
29-30.10.2020
04.01.2021
03.02.2021
14.05.2021
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ALT JEG EGENTLIG TRENGER Å VITE
LÆRTE JEG I BARNEHAGEN
Dele med andre. Opptre realt. Ikke slå.
Legge tingene tilbake der du fant dem. Rydd opp i ditt eget
rot. Ikke ta noe som ikke er ditt.
Be om unnskyldning når du sårer noen. Vask hendene dine
før du spiser. Skyll ned etter deg på toalettet. Du har godt av
varme småkaker og melk.
Lev et balansert liv- lær litt og tenk litt, tegn, mal, syng, dans,
lek og arbeid litt mer hver dag.
Ta en liten lur hver ettermiddag.
Når du går ut i verden, se opp for trafikken, hold hverandre i
hendene og hold sammen.
Vær oppmerksom på under. Husk det lille frøet som plantes:
Røttene vokser nedover og plantene vokser oppover og
egentlig er det ingen som vet hvordan eller hvorfor, men vi er
alle slik.
Gullfisk og hamster og hvite mus og til og med det lille frøet i
boksen med skumplast. Alle dør engang, det gjør vi også.
Husk de første barnebøkene og det første ordet du lærte,
nemlig det største av alle ord: SE
Robert Fulghum
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NOTATER:
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Åsheimskog

