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Denne årsplanen skal vise hvordan barnehagen jobber for å oppfylle kravene i den 
nasjonale rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver. Årsplanen skal også 
beskrive hvordan vi jobber for å nå FUS sine felles målsetninger for barnehagene. 

1. OM ÅRSPLANEN OG FUS SINE MÅL FOR BARNEHAGENE

VISJON:
Sammen gir vi barndommen verdi: 

Vennskap, lek og glede og hverdagsmagi 

Visjonen er vår ledestjerne og den staker ut en retning for hva vi ønsker at FUS barnehagene 
skal oppnå – nå og i fremtiden. Visjonen er det vi strekker oss etter hver dag i møte med 
barn, foreldre og kollegaer. 

Våre metoder for å jobbe mot visjonen:
Vår visjon er vår ledestjerne, og gir mening i jobben vi gjør. «Sammen gir vi barndommen 
verdi; vennskap, lek og glede – og hverdagsmagi». Gjennom denne visjonen legger vi til rette 
for omsorg, trygghet, tilhørighet og anerkjennelse. Vi skal sikre at alle barn får ta del i, og 
medvirke i felleskapet, fremme demokrati, mangfold, gjensidig respekt og livsmestring. De 
voksnes væremåte preges av glødende atferd, skaperglede og tilstedeværelse.

LEKEKOMPETANSE
I et utviklende lekemiljø med akkurat nok støtte og veiledning, tilegner barn seg kunnskap og 
opplever mestring. Vi lar leken komme først, fordi det å leke er det mest verdifulle barn gjør.

EVENTYRLYST
Vi er oppmerksomme på, og legger til rette for de magiske øyeblikkene som oppstår når et 
barn gjør en ny oppdagelse og utvider sin forståelseshorisont. De voksne tar barns initiativ 
og ideer på alvor, og ser viktigheten av å se verden fra barnets perspektiv.

VENNSKAP
Barn trenger venner! Vennskap er grunnlaget for trivsel, utvikling og læring. Med fokus på 
sosial utvikling, gir vi barn de beste verktøyene for å utvikle sin vennekompetanse.

KOMMUNIKASJON
Personalet er språkmodeller for barna, og tar initiativ til samtaler av god kvalitet gjennom 
dagen. Hverdagssamtaler er viktige arenaer for læring av språk, og gjennom at personalet 
inviterer alle barn til å bruke språket sitt til å formidle tanker, følelser og meninger. Vi skal 
strebe etter å bruke åpne spørsmål, og søke å komme i dybden, slik at barna får mulighet til 
å formulere tanker og erfaringer og øke sin forståelse av begreper og innhold. Dette er i tråd 
med god læringsstøtte i CLASS.
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1. OM ÅRSPLANEN OG FUS SINE MÅL FOR BARNEHAGENE

VERDIER:
Glødende, skapende og tilstedeværende 

Verdiene er kulturbærerne i FUS. Verdiene forteller hva vi står for, hva vi tror på og hva 
som er viktig for oss. De er en kilde til motivasjon og inspirasjon i det daglige arbeidet i 
barnehagen på veien for å virkeliggjøre visjonen.

Våre metoder for å jobbe i tråd med verdiene:
Verdiene er kulturbærerne i vår organisasjon. Verdiene forteller hva vi står for, hva vi tror på 
og hva som er viktig for oss. De er en kilde til motivasjon og inspirasjon i det daglige arbeidet 
i barnehagen på veien for å virkeliggjøre visjonen.

Glødende: I vår barnehage jobber vi for å utvikle vår kompetanse og arbeidsglede.  Personalet 
skal ta i bruk sine styrker, interesser og engasjement, og vise glød i arbeidet. Vi søker at 
de ansatte skal være genuint interessert i arbeidet med barn, og verdsette ulikheter. Vi 
er opptatt av barnas interesser, bakgrunn og styrker, og forsøker å legge til rette for at 
disse synliggjøres i våre små og store prosjekter. I vår barnehage ønsker vi en delingskultur, 
deltakelse og demokrati.

Skapende: Vi legger til rette for et miljø preget av lek, glede og nysgjerrighet. Vi observerer 
og reflekterer over barnas innspill og uttrykk, og legger til rette for skapende aktiviteter. 
Vi viser interesse, nysgjerrighet og lytter til barna. I vår barnehage ønsker vi å skape et 
miljø som preges av utforsking og filosofering over fenomener og verden rundt oss. Vi 
deler barnegruppa i mindre grupper så ofte vi kan. I disse gruppene kan barna få bruke sin 
kreativitet, fantasi og nysgjerrighet sammen med andre barn og voksne.

I FUS barnehagene har vi et 
felles slagord, «Barnet først». 
Det innebærer at alt vi gjør skal 
være til barnets beste. «Barnet 
først» er også navnet på vår 
kompetanseutvikling, der målet 
er et likeverdig barnehagetilbud 
av høy kvalitet i alle våre 
barnehager.

I denne årsplanen er kapitlene 
bygd opp slik: Først en 
beskrivelse av hva rammeplanen 
sier, så en beskrivelse av 
hvordan vi vil gjennomføre 
dette i praksis.
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1. OM ÅRSPLANEN OG FUS SINE MÅL FOR BARNEHAGENE

Tilstedeværende: Vi ansatte er gode rollemodeller ved å vise respekt, forståelse og omsorg 
for barn, foreldre og kollegaer. Barna skal bli møtt med gode, varme, trygge og tydelige 
omsorgspersoner, som observerer, ser og handler. Vi tar barna på alvor, lytter, respekterer 
og fremmer likeverd. Å være tilgjengelig på gulvet og være nær barna fysisk og psykisk, gir 
et godt grunnlag for at de voksne kan fungere som “ladestasjoner” og veiledere i barnas liv.

HOVEDMÅL:
FUS barn har et positivt selvbilde 
FUS barn er trygge og forskende, trives i lek og har vennekompetanse 
FUS barn gleder seg til “resten av livet”, og vet at de har påvirkningsmulighet og at 
innspillene deres teller 
FUS barn har det gøy i barnehagen

Våre metoder for å jobbe mot målene:
FUS-barn har et positivt selvbilde.
Vi skal se og anerkjenne hvert barn, og gi dem troen på seg selv. Vi skal jobbe for inkludering, 
respekt og mangfold, og for å gjøre barna trygge på seg selv.
FUS-barn er trygge og forskende, trives i lek og har vennekompetanse.
Vi skal være glødende, skapende og tilstede- værende voksne som legger til rette for lek 
og læring, og som jobber målrettet for at alle barna skal utvikle vennekompetanse og nære 
relasjoner.
FUS-barn opplever livsmestring og har påvirkningskraft.
Vi skal ha fokus på barns rett til å bli hørt, sett og til å medvirke i egen hverdag.
FUS-barn tenker tilbake på barnehagetida med glede og fryd.
Hver dag skal vi arbeide for å fylle dagen med hverdagsmagi, lek, glede, humor og gode 
opplevelser i et felleskap der alle har sin plass.
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1. OM ÅRSPLANEN OG FUS SINE MÅL FOR BARNEHAGENE 2. OM BARNEHAGEN

Hasselbakken FUS barnehage ble åpnet i 2009, og består av 5 avdelinger, hvor alle er 
tilnærmet aldersrene. Dette har vi valgt for å legge best mulig til rette for de behovene 
hver aldersgruppe har. Vi har en god beliggenhet nederst ved Stoppenkollen og har et stort 
og variert uteområde.  Vi har kort vei til turområder og bussforbindelser mot Drammen, 
Lierbyen og Oslo.

Hva er det spesielle med oss?
I vår barnehage møter barna glødende, skapende og tilstedeværende ansatte som legger 
til rette for gylne øyeblikk og hverdagsmagi. 20% av vårt personale er menn fordelt på 
både store- og småbarnsavdelingene. Personalgruppen er en engasjert og faglig dyktig gjeng 
bygget på ulike gode egenskaper, kompetanse og erfaring. 

Ingen dager er like hos oss!  Stadig dukker det opp små og store overraskelser, som preger 
barns nysgjerrighet, forskertrang og lek. Vi gjør sprøe ting sammen, vi hjelper hverandre og 
lærer hvordan det er å være en god venn. Hos oss kan barn få lov til å være møkkete, rulle 
seg i sølepytt og være med å skape sin egen hverdag. Barndommen har en unik verdi, og vi i 
Hasselbakken FUS jobber for å berike barndommen til hvert enkelt barn. I FUS-barnehagene 
skal barna alltid være i fokus- de er FUS! Vår visjon er vår ledestjerne og den staker ut en 
retning for hva vi ønsker at organisasjonen skal oppnå- nå og i fremtiden.

Våre satsningsområder
Hasselbakken FUS barnehage bygger sin drift på en treårig strategiplan som skal evalueres 
og revideres i neste barnehageår.  Målet for denne perioden har vært å utvikle pedagogisk 
praksis og øke kvalitet i våre tjenester. Vi har hatt som mål å bygge gode relasjoner med 
foresatte og utvikle en arbeidskultur som legger til rette for en stabil og fornøyd ansattgruppe. 
Vi har satt stort fokus på ledelse, strukturell kvalitet og opparbeidelse av godt fysisk miljø 
inne og ute. Bakgrunnen for dette valget er profesjonaliseringen av driften og frigjøring av 
kapasitet for større prosesskvalitet. I barnehageåret 2022-2023, vil denne strategiplanen 
ligge til grunn for vårt videre arbeid med blant annet Class og Tuning in to kids. 

Områder som vil være i sentrum i organisasjonen er: 
• Barnehagen som en lærende organisasjon med stort fokus på refleksjon
• Økt kvalitet i tjenesten vi leverer og samarbeid med foresatte
• Dybdefokus i prosjektarbeid
• God delings og tilbakemeldingskultur
• Lederskap
• Kompetanseheving på de sentrale områdene egenledelse i lek, CLASS og TIK
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2. OM BARNEHAGEN

Reggio-Emilia inspirasjon
Livet i vår barnehage preges av utforskning og kreative prosesser som ivaretar barns 
medvirkning, friluftsliv og fokus på gode møteplasser både ute og inne. Vi benytter 
prosjektarbeid som arbeidsmetode, og har stort fokus på det fysiske miljø som den tredje 
pedagog. Vi henter inspirasjon fra Reggio Emilia filosofien, der barns medskaping, voksenes 
tilstedeværelse og magiske møteplasser er viktig for oss. 

Friluftprofil
De største barna i barnehagen tilhører det vi kaller "friluftsgruppa" Denne gruppa er på tur 
opp til fire dager i uka - hele året! Her har vi fokus på naturen, og alt den har å by på som 
leke- og læringsarena, samt Smart Mat på bål og primus. Hos oss er vi glade i friluftsliv, så 
alle avdelingene har minst en turdag i uken. Like ved barnehagen har vi et eget turområde 
barna har kalt «Søpleskogen» som vi bruker aktivt. Skal vi på lenger turer benytter vi oss av 
barnehagens egne EL-sykler, eller buss. Da drar vi for eksempel opp i marka bak barnehagen, 
til områder på Tranby, eller mot Drammen.
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2. OM BARNEHAGEN

«Barnehagens verdigrunnlag skal formidles, praktiseres og oppleves i alle deler av 
barnehagens pedagogiske arbeid. Barndommen har egenverdi, og barnehagen skal ha en 
helhetlig tilnærming til barnas utvikling. Barnehagens samfunnsmandat er, i samarbeid og 
forståelse med hjemmet, å ivareta barnas behov for omsorg og lek og fremme læring og 
danning som grunnlag for allsidig utvikling.»

 (Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 7)

BARN OG BARNDOM 
«Barna skal møtes som individer, og barnehagen skal ha respekt for barnets opplevelsesverden. 
Barns liv påvirkes av omgivelsene, men barn påvirker også sine egne liv.» 

(Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 8). 

Vårt syn på barn og barndom:
I Hasselbakken anerkjenner vi barndommens egenverdi. Den skal vernes om, og alt vi 
foretar oss som berører barnet, skal ha barnets beste som utgangspunkt. Vi skal vise respekt 
for barnet som individ, og møte barnet ut fra barnets egne forutsetninger. Vi skal møte 
barnet som subjekt, det vil si at vi skal anerkjenne barnets rettigheter i forhold til egen 
opplevelsesverden. Vi skal møte barnet der de er, med sine følelser, tanker og meninger.

DEMOKRATI
«Barnehagen skal fremme demokrati og være et inkluderende fellesskap der alle får 
anledning til å ytre seg, bli hørt og delta. Gjennom å delta i barnehagens fellesskap skal 
barna få mulighet til å utvikle forståelse for samfunnet og den verden de er en del av.»  

(Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 8). 

Våre metoder for å fremme demokrati:
I vår barnehage fremmer vi demokrati gjennom å ha fokus på balanse mellom individets 
behov og felleskapets interesser. Vi anerkjenner barnas rett til å si sin mening og ha innflytelse 
på egen barnehagehverdag. Samtidig skal de lære å lytte til hverandre, utvikle respekt for 
forskjellighet, og forstå at vi kan ha ulike meninger og ulike perspektiver.  Vi gir barna stort 
rom for medvirkning innenfor felleskapets rammer, og er også oppmerksomme på å lytte 
til de som ikke roper høyest, eller uttrykker meninger på andre måter enn med ord.  Når vi 
jobber prosjektbasert ut fra barnas interesser og nysgjerrighet, gir dette barna mulighet for 
demokratisk deltagelse i praksis.

3. VÅRT VERDIGRUNNLAG 
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3. VÅRT VERDIGRUNNLAG 

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. Barnehagen skal motvirke alle former for diskriminering og fremme neste kjærlighet

Våre metoder for å fremme likestilling og likeverd:
Måten personalet i barnehagen møter barna på, påvirker deres danning og selvoppfatning. 
Vi jobber med å være bevisst språket vårt, holdningene våre, samt de aktivitetene og lekene 
vi tilbyr. Slik legger vi til rette for et inkluderende miljø der alle finner noe de identifiserer seg 
med, uavhengig av bakgrunn, funksjon eller orientering.

Personalet reflekterer jevnlig over egne holdninger og eventuelle fordommer som kommer til 
utrykk mer eller mindre bevisst eller ubevisst. Vi arbeider også for en god tilbakemeldingskultur, 
der vi kan gjøre hverandre oppmerksomme når vi trår feil, eller må endre adferd. Dette må 
være et gjentagende tema som løftes opp i bevisstheten jevnlig.
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3. VÅRT VERDIGRUNNLAG 

MANGFOLD OG GJENSIDIG RESPEKT
«Barnehagen skal fremme respekt for menneskeverdet ved å synliggjøre, verdsette og 
fremme mangfold og gjensidig respekt. Barnehagen skal bidra til at alle barn føler seg 
sett og anerkjent for den de er, og synliggjøre den enkeltes plass og verdi i fellesskapet. 
Barnehagen skal legge til rette for kulturmøter, gi rom for barnas egen kulturskaping og 
bidra til at alle barn kan få oppleve glede og mestring i sosiale og kulturelle fellesskap.» 

(Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 9)

Våre metoder for å fremme mangfold og gjensidig respekt:
Alle barn har rett til et trygt, godt og inkluderende barnehagemiljø. Vår barnehage skal være 
et sted der man opplever å bli hørt, der man respekterer hverandres ulikheter, og får være 
en del av et fellesskap. I dette ligger både det å bli hørt og det å lytte til andre. Styrking 
av selvfølelse, vennskap og relasjonsbygging, og inkludering er også viktige deler av dette 
arbeidet.

Barnehagen er i nært samarbeid med de andre lierbarnehagene, Lier kommune og Universitetet 
i Sør-Øst Norge. Sammen med disse aktørene deltar vi på et kompetansehevingsprosjekt 
frem til 2024, hvor målet er at alle barn i lierbarnehagene skal være en del av et inkluderende 
barnehagemiljø. Dette arbeider barnehagen allerede mye med, og universitetet i Sør-Øst 
Norge gir gode verktøy og kunnskap for å styrke kompetansen ytterligere. 
Et inkluderende barnehagemiljø skapes av barna, foreldrene og de ansatte i barnehagen. 
Alle ansatte i lierbarnehagene er med på prosjektet, samt at barnehagen har en egen 
ressursgruppe som skal trekke arbeidet videre fremover. Målet er at vi skal jobbe for å sikre 
at barn blir sett, hørt, og at de føler seg som en positiv del av felleskapet i barnehagen. 

I tillegg til det nye prosjektet om inkluderende barnehagemiljø, har Hasselbakken stort fokus 
på å forebygge mobbeadferd i barnehagen. Endringer i barnehageloven fra januar 2021, 
krever at barnehagene skal arbeide systematisk for å forebygge utestengelse og mobbing. 
Nyere forskning viser at begynnende mobbeadferd starter allerede i barnehagen, og det er 
viktig med tidlig innsats for å forebygge slik adferd.
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Barn i barnehagealder er sjelden bevisst sin negative adferd og er ikke kognitivt modne nok 
til å forstå konsekvensene av egne handlinger. Negative handlinger og krenkelser er ofte et 
resultat av et ønske om å oppnå eller beholde en viss status i gruppa. Det kan gi en følelse 
av tilhørighet til en gruppe for den som utøver, eller det kan menes som en slags humor. 
Forståelsen for at den andre blir skadelidende er sjelden tilstede. 

Mobbeadferd skal alltid stoppes av personalet, og vi jobber kontinuerlig med å forebygge og 
å identifisere denne type adferd, slik at vi kan avlære uheldige mønstre som oppstår.

Vi forebygger mobbeadferd og krenkelser gjennom:   
• Å begynne barnehageåret med tema vennskap og følelser, og fortsette fokuset på dette 

gjennom året
• Å skape avdelinger med positivt klima, der det er rom for forskjellighet, og der vennskap 

står i fokus.
• Å dele barna i mindre grupper med tett voksenoppfølging og primærkontakter
• Å være tilstedeværende, varme voksne, som er tydelige på hva som er akseptabel adferd 

og ikke
• Løfte frem og fokusere på de gode handlingene og situasjonene
• identifisere sårbare barn, og sette inn positive tiltak rundt disse
• identifisere barn som strever med å regulere følelser, og har tegn til utagerende atferd 
• Å sette inn positive tiltak rundt barn som strever
• Å observere grupper og individer
• Relasjonsbygging og ”bankingtime” (Kvalitetstid i liten gruppe jmf. Pål Roland)
• Å veilede og støtte barn i konflikter og uenigheter
• Å samarbeide tett med foresatte og sette inn tiltak raskt
• Å gi personalet kompetanse på området, slik at alle skal inneha den kunnskapen og de 

ferdighetene som trengs for å forebygge mobbeadferd
• Å ha en handlingsplan som raskt kan iverksettes 

Vi er også avhengig av konkrete tilbakemeldinger fra dere foreldre, slik at vi kommer raskt 
i gang når hendelser oppstår.

Ved konkrete saker gjør vi følgende:
• Vi kontakter umiddelbart foresatte til alle parter
• Vi etablerer et tett og gjensidig foreldresamarbeid gjennom ærlig dialog
• Vi gjennomfører observasjoner for å kartlegge omfang og finner ut hvilke strukturelle 

grep vi bør sette i gang for å få til en endring på sikt
• Vi involverer ekstern hjelp ved behov (PPT, helsestasjon med mer)
• Vi skjermer utsatte barn
• Vi veileder, hjelper og støtter barna som er involvert, også de som utøver uønsket atferd
• Begge parter trenger støtte og hjelp på sin måte
• Vi jobber med følelser, sosial kompetanse og vennskap i gruppa og med enkeltbarn

3. VÅRT VERDIGRUNNLAG 
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3. VÅRT VERDIGRUNNLAG 

BÆREKRAFTIG UTVIKLING
«Bærekraftig utvikling omfatter natur, økonomi og sosiale forhold og er en forutsetning for 
å ta vare på livet på jorden slik vi kjenner det. Barnehagen skal bidra til at barna kan forstå 
at dagens handlinger har konsekvenser for fremtiden.» 

(Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 10). 

Våre metoder for å fremme bærekraftig utvikling:
Barna i Hasselbakken FUS barnehage skal øve på å ta vare på seg selv, hverandre og 
naturen. Bærekraftig utvikling handler om å legge til rette for at barna gjør erfaringer med å 
gi omsorg og å ta vare på omgivelsene og naturen. Vi ansatte skal skape engasjement rundt 
naturopplevelser, slik at barna blir kjent med naturens mangfold og opplever tilhørighet til 
den. Dette kan vi gjøre ved å begynne med det som fascinerer barna, for eksempel insekter, 
dyr ol. Vi ansatte skal legge til rette for spennende miljøer både inne og ute, miljøer som 
barna kan utforske naturen i.
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Hva vi ønsker å oppnå:
• Barna skal få en forståelse for viktigheten av å ta vare på naturen
• Barna skal ta en aktiv del i vårt arbeid med kildesortering
• Barna skal få en forståelse for hva gjenvinning innebærer
• Barnehagen skal legge til rette for gjenbruk i prosjektarbeid

På denne måten vil vi fremme verdier, holdninger og praksis for et mer bærekraftig samfunn

LIVSMESTRING OG HELSE
«Barnehagen skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og 
forebygge krenkelser og mobbing. Barna skal få støtte i å mestre motgang, håndtere 
utfordringer og bli kjent med egne og andres følelser. Barnehagen skal være en arena for 
daglig fysisk aktivitet og fremme barnas bevegelsesglede og motoriske utvikling. Måltider 
og matlaging i barnehagen skal gi barna et grunnlag for å utvikle matglede og sunne 
helsevaner.»

 (Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 11). 

Våre metoder for å fremme livsmestring og helse:
I Hasselbakken FUS barnehage er vi glad i friluftsliv! Helt fra barnas første år i barnehagen, 
har vi fokus på at de skal oppleve glede, mestring og eventyrlyst ved å bruke naturen som 
lekeplass og læringsarena. Barn tilegner seg gode vaner allerede i barnehagealder, og derfor 
ønsker vi å bidra til en positiv og lystbetont oppfatning av friluftsliv og det å være ute. Dette 
fremmer bevegelsesgleder, motorisk utvikling og livsmestring.  Alle avdelinger er på tur 
minst en dag i uken, og friluftsliv har en gjennomgående progresjon i barnehagen vår:

1-2 års alder 2-3 års alder 3-4 års alder 4-5 års alder 5-6 årsalder
• Korte turer 

utenfor 
gjerdet. Ofte 
finner vi 
spennende 
opplevelser 
rett utenfor 
barnehagen

• Korte turer 
i nær- 
området; 
lekeplass, 
fotballbanen 
eller 
Søppelskogen

• Korte turer i 
nær- miljøet, til 
søppelskogen,  og 
med buss til ulike 
steder

• Lengre turer i 
nær- området, 
tufteparken, 
søppelskogen, 
lekeplasser i 
området og med 
buss

• Egen friluftsgruppe 
flere dager i uken. 
Lengre turer med 
buss og til fots.

3. VÅRT VERDIGRUNNLAG 
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3. VÅRT VERDIGRUNNLAG 

FRILUFTSGRUPPA/FØRSKOLEGRUPPA 
 – ELDST I BARNEHAGEN
Siste året barna går i barnehagen deltar de på 
«friluftsgruppa» og førskolegruppe. 
Dette året er barna på tur flere dager i uken, 
og øver på sin selvstendighet ute i naturen. 
Vi tar med oss hengekøyer, primus, lavvo og 
spikkekniver når vi drar på tur, og kommer 
hjem med sekken full av magiske øyeblikk! 
Vi drar både lange og korte turer og avslutter 
barnehagetiden med overnatting ute i telt 
og hengekøyer. Når de eldste ikke er på tur, 
har de førskolegruppe i barnehagen med 
fokus på utforskning av interesser gjennom 
prosjektarbeid. Leken ligger alltid i bunn og vi 
jobber tverrfaglig. Utvikling av selvstendighet 
og sosial kompetanse er også grunnleggende 
det siste året i barnehagen!

Hos oss følger vi FUS-barnehagene sitt 
eget matkonsept som kalles «Smart Mat». 
Konseptet handler om å legge til rette for 
måltider og matlaging som gir barna grunnlag 
for å utvikle matglede og sunne helsevaner. 
Vi vet at barn tilegner seg gode vaner fra 
tidlig alder, og gode matvaner er noe vi 
ønsker å bidra med! Les mer på; www.fus.
no/smartmat

VI FØLGER ÅTTE RETNINGSLINJER FOR 
MATLAGING I VÅR BARNEHAGE:
• Vi serverer grønnsaker til måltidene
• Vi bruker REN fisk eller fiskemat med 

høyest mulig fiskeinnhold
• Vi bruker rent kjøtt eller kjøttvarer med 

høyest mulig kjøttinnhold
• Vi bruker mest mulig næringsrikt korn
• Vi balanserer inntaket av ulike typer fett
• Vi bruker vann som tørstedrikk
• Vi bruker i størst mulig grad naturlige 

søtningsstoffer
• Vi har god balanse mellom varmmåltider 

og brødmåltider for å skape variasjon

http://www.fus.no/smartmat
http://www.fus.no/smartmat
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«Barnehagens innhold skal være allsidig, variert og tilpasset enkeltbarnet og barnegruppen. 
I barnehagen skal barna få leke og utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. Arbeidet 
med omsorg, danning, lek, læring, sosial kompetanse og kommunikasjon og språk skal ses 
i sammenheng og samlet bidra til barns allsidige utvikling.» 

(Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 19). 

4. BARNEHAGENS FORMÅL OG INNHOLD

Barnet først er et helthetlig system for å styrke de ansattes kunnskap og handlingskompetanse. 
Det består av tre ulike hovedområder som sammen bidrar til å styrke barns allsidige utvikling; 
sosioemosjonell støtte og veiledning, organisering og ledelse samt læringsstøtte.

SOSIOEMOSJONELL STØTTE OG VEILEDNING:
Positivt klima og negativt klima: smil, latter, entusiasme, positiv kommunikasjon, respekt 
for hverandre, fravær av straff, hån, kjeft, sarkasme og erting.
Sensitive voksne-trygge barn: hjelper barna med konflikthåndtering, er oppmerksom, 
bidrar til trygghet.
Barns perspektiv og medvirkning: viser fleksibilitet, ivaretar barnas perspektiv, lar barn 
utrykke seg.
Emosjonskompetanse: identifiserer og forstår egne følelser, bruker følelser til å navigere i 
sosiale interaksjoner, bruker emosjonell bevissthet til å veilede i problemløsning, håndterer 
frustrasjon og er i stand til å vente på det man vil ha, forhindrer at stress og uro overvelder 
evnen til å tenke klart og har kontroll over hvordan og når man uttrykker følelser.
Emosjonsveiledning: er bevisst barnets følelser, er tilstede, oppretter kontakt med barnet, 
viser forståelse og aksept for barns følelser (bruk kroppsspråk, pust, tone og evt ord). «Går 
inn i følelsen»/ navngir følelsen. Hvis nødvendig, hjelper og støtter barnet i problemløsningen 
(trøst, pek ut en retning, assister, sett grenser).

ORGANISERING OG LEDELSE:
Gruppeledelse og veiledning: er proaktiv og forebygger, gir trygge og forutsigbare rammer.
Tilrettelegge for lek, læring og overganger: klare rutiner, sikrer flytende overganger, barna 
kjenner til regler, lite venting.
Variasjon: varierte materialer i barns høyde, barnefokus, effektiv tilrettelegging.
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ORGANISERING
OG LEDELSE

LÆRINGS-
STØTTE

SOSIO-
EMOSJONELL 
STØTTE OG 
VEILEDNING

- Positivt og negativt klima

- Sensitive voksne - 
trygge barn

- Barns perspektiv 
og medvirkning

- Variasjon

- Tilbakemeldinger
- Begrepsutvikling 

forståelse
og dybdelæring

- Egenledelse i 
lek og læring

- Gruppeledelse og veiledning
- Tilrettelegge for lek, læring og overganger

- Emosjonskompetanse
- Emosjonsveiledning

- Språkstøtte

4. BARNEHAGENS FORMÅL OG INNHOLD

LÆRINGSSTØTTE:
Begrepsutvikling, forståelse og dybdelæring: integrerer ny kunnskap til etablert kunnskap, 
bidrar til økt kunnskap knyttet til hverdagsopplevelser, skaper sammenhenger i barnas liv, 
utfordrer til barns tenkning og problemløsning
Tilbakemeldinger: bruker hint og gir verbal eller fysisk støtte til barnas læring og mestring, 
forklarer begreper og hendelser, utvider, gir gode og konkrete tilbakemeldinger, anerkjenner 
innsats og gjennomføring.
Språk: hyppige samtaler, frem- og tilbake utvekslinger, stiller åpne spørsmål, repeterer barnas 
utsagn, selvsnakk, parallellsnakk, variert språk, forklarer ord og knytter ord til hendelser/
erfaringer her og nå.
Egenledelse i lek og læring: støtter barn i sin utvikling av egenledelsesfunksjonene; 
planlegging, organisering, arbeidshukommelse, fleksibilitet, selvregulering, selvmonitorering, 
igangsetting, samt tilrettelegger for et variert og rikt lekemiljø og deltar i barnas lek.

Slik arbeider vi med Barnet først:
• I Hasselbakken jobber vi systematisk med barnet først, CLASS og TIK i alle ledd gjennom: 
• Felles kunnskapsplattform fra FUS sentralt, støttemateriell og fagdager 
• Felles lederforankring i ledergruppa i barnehagen 
• Oppfølging internt i egen barnehage i form av opplæring, veiledning, refleksjonsarbeid 

og praktisk trening for hver enkelt medarbeider 
• Møtevirksomhet og planleggingsdager er i stor grad fylt med CLASS og TIK-relatert innhold 
 
Hasselbakken har to sertifiserte CLASS-observatører, samt en pedagog sertifisert i TIK. Disse 
ressurspersonene støtter de ansatte i implementeringen av programmene, og samarbeider 
med ledergruppa om veien videre. CLASS-observatørene har også til oppgave å observere 
i andre FUS-barnehager. 
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4. BARNEHAGENS FORMÅL OG INNHOLD

På høsten får barnehagene besøk av eksterne CLASS-observatører. Observatøren bruker 
et standardisert observasjonsverktøy og observerer personalet i sitt arbeid. Deretter får 
avdelingene skår og tilbakemeldinger på de ulike områdene i CLASS. Dette gir personalet 
mulighet til å sette nye mål og tiltak for å utvikle seg og sitt arbeid videre.  

Vi møter barnet som subjekt gjennom å anerkjenne  barnets rettigheter i forhold til egen 
opplevelsesverden. Vi skal møte barnet som fullverdige mennesker med følelser, tanker 
og meninger. På en slik måte kan barnet utvikle trygghet, og god selvfølelse som skapes  
i relasjoner med andre. Pedagogisk praksis i Hasselbakken FUS barnehage inspireres av 
“Lyttende pedagogikk”, som bygger på sterke demokratiske verdier med stor respekt for 
barnet.
Vi ser på barnet som et kompetent, ressurssterk, nysgjerrig og utforskende menneske 
allerede fra fødsel av. Barn er i utvikling og stadig samspill med andre, både andre barn, 
ansatte, og det fysiske miljøet. De ansatte tar seg tid, gir barna rom til lek og utvikling, ser og 
lytter, er mottakelige for barnas interesser, behov og signaler. Lyttende pedagogikk handler 
om gjensidig omsorg og dialog, som er viktig og avgjørende for barnets sosiale utvikling. 
Den voksnes rolle blir i vår lyttende pedagogikk å veilede og bistå det enkelte barn i deres 
søken etter ny kunnskap og erfaringer.

Barnehagens viktigste oppgave blir å ha god innsikt i det som skjer med hvert enkelt barn 
og gruppa, samt å ha handlekraft og organisatorisk dyktighet til å fremme god lek som 
stimulerer evne til samhandling, læring og omsorg for andre.
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4. BARNEHAGENS FORMÅL OG INNHOLD

LEK OG EGENLEDELSE I LEK OG LÆRING
I Hasselbakken FUS barnehage kommer leken først!   Lek en er en   grunnleggende livs og 
læringsform som barn kan utrykke seg gjennom og som har en sentral rolle i barnas liv. Den 
har egenverdi og  gir  glede, og gir barna muligheter til å utvikle en sammensatt og helhetlig 
kompetanse. I leken får barna prøve ut erfaringer, og bearbeide inntrykk og følelser i samspill 
med andre barn på en trygg arena med voksne tilstede som hjelper og støtter der det trengs. 
I et lekefelleskap legges blant annet grunnlag for vennskap, utvikling av sosial kompetanse, 
språk og hjerne. Lek og læring går hånd i hånd. Leken stimulerer alle sider av barns utvikling, 
og gir viktig lærdom på alle områder. I leken lærer barnet å kommunisere og å lytte. De 
lærer å løse problemer, de lærer å planlegge, organisere og de lærer å regulere seg selv. De 
lærer både å lede og å bli ledet. De lærer å forhandle, dele, vente på tur og de øver opp sin 
konsentrasjon. I  leken utvikles også kreativitet, utforskertrang og nysgjerrighet som er viktig 
for lærelysten videre i livet. I tillegg kan barna utvikle en god selvfølelse og troen på at de er 
en viktig del av et større fellesskap.
Lek er derfor det viktigste barn kan holde på med i barnehagen!

For å jobbe i retning av dette må personalet:
• Videreutvikle sin kompetanse  om egenledelse i lek og læring gjennom  

kurs, litteratur og refleksjon i personalgruppa
• Skjerme leken, og sette av nok tid til at barna kan fordype seg i lek
• Ta utgangspunkt i barnas interesser, og utvikle lekesenarioer sammen med barna
• Legge til rette for rollelek ved å tilby inspirerende lekemiljøer
• Ha nok materiell som trigger fantasi og lekelyst
• Gi næring til leken gjennom fortellinger, litteratur, ideer, rekvisitter og felles opplevelser
• Støtte, inspirere og gi barna muligheter for å videreutvikle sin lekekompetanse gjennom å 

være tilstede i barnas lek
• Presentere lekemateriell på et fristende og innbydende vis
• Hjelpe og støtte barn som strever eller faller utenfor leken av ulike grunner
• Hjelpe og støtte barn i utvikling av vennekompetanse
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SOSIAL KOMPETANSE
Sosial kompetanse handler om å kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner. Den 
gjenspeiles i barns evne til å ta initiativ og til å opprettholde vennskap. Gjennom omsorg, lek 
og læring vil barns sosiale kompetanse både bli uttrykt og bekreftet ved at de lever seg inn 
i andres situasjon, viser empati og tar hensyn til hverandre. Dette er viktige ferdigheter som 
barna trenger i samspill med andre.

For å jobbe i retning av dette må personalet:
• Synliggjøre og snakke med barna om følelser og  kroppsspråk
• Arbeide med sosiale ferdigheter i hverdagssituasjoner og i mer planlagte situasjoner (For 

eksempel gjennom samtaler, drama, bilder og annet materiell)
• Sette av god tid til konflikthåndtering i situasjoner som oppstår mellom barna, hjelpe 

barna til å sette ord på det som skjedde og til å finne mulige løsninger for å komme 
videre

• Gjøre alt vi kan for å skape et godt felleskap der barna trives sammen, og utvikler 
vennekompetanse og vennskap

BARNS RETT TIL OMSORG, LEK OG LÆRING
Barn har rett til omsorg og skal møtes med omsorg. Hos oss handler dette om både 
relasjonen mellom personalet og barna, og om barnas omsorg for hverandre. Omsorg skal 
prege alle situasjoner i hverdagslivet vårt. Det kommer til uttrykk når barn leker og lærer, i 
stell, aktiviteter, måltider og påkledning. Gjennom å få omsorg lærer barn å gi omsorg, og 
å tro på at de har en verdi. At barn får mulighet til å gi og få omsorg er grunnleggende for 
utviklingen av sosial kompetanse, og er et viktig bidrag i et livslangt læringsperspektiv.

God omsorg styrker barns forutsetninger for å utvikle tillit til seg selv og andre. Når 
barn er trygge, leker de, og gjennom lek utvides forståelsesramme, erfaringsgrunnlag og 
mentaliseringsevne. Barn leker først og fremst fordi det er gøy, samtidig er det mye læring 
i leken. Omsorg, lek og læring kan ikke ses som enkeltstående begreper, men må forstås 
helhetlig og i sammenheng med hverandre.

VENNSKAP, FELLESSKAP OG DANNING
I danningsbegrepet ligger blant annet menneskets evne til utvikling, sosialisering, læring og 
omsorg. I relasjon til andre mennesker og miljøet rundt oss utvikles og dannes vi, men vi 
er også med på å danne andre. På barnehagefeltet har danning overtatt for oppdragelse og 
rommer en større selvstendighet, mellommenneskelig påvirkning og medvirkning enn det 
tidligere barnesynet. Barn dannes i møtet med verden og vår oppgave som pedagoger er å 
støtte dem i relasjonsbygging, vennskapsutvikling og konfliktløsning slik at det kan danne 
positive erfaringer og grunnlag for selvutvikling.

For at danningsprosessene skal bli positive må barn få mulighet til å oppleve vennskap, 
fellesskap, trygghet og kritisk tenkning. Vi jobber kontinuerlig med å legge til rette for og 
støtte vennskapsutvikling gjennom lek, felles opplevelser og trygge relasjoner.

4. BARNEHAGENS FORMÅL OG INNHOLD
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4. BARNEHAGENS FORMÅL OG INNHOLD

1 – ÅRINGENE 
DANSELØVENE

 
KUNST, KULTUR  
OG KREATIVITET 

• Barna skal få førstehånds erfaringer 
med skapende prosesser, og en variert  

introduksjon til ulike materialer  
og teknikker.

• Få kjennskap til alderstilpassede  
sanger, rim og regler

• Barna skal oppleve kroppslige møter 
med de estetiske fagene som  

musikk, drama og forming

 
ETIKK, RELIGION 

OG FILOSOFI
• Barna blir introdusert for sosiale 

normer og regler, rett og galt
• Undre oss sammen  

om alt som skjer rundt oss
• Øvelse i å ta vare på  

gjenstander og hverandre 
• Få erfaring med mangfold  
og likeverd i barnegruppen

• Få erfaringer med vennskap, 
positiv samhandling, og det 

å vise omsorg for 
hverandre

ANTALL,  
ROM, OG FORM
• Introduksjon til  

matematiske begreper
• Tidlig konstruksjonslek og  

erfaring med sortering
• Barna bruker kroppen og sansene og 

gjør  erfaringer med rommet

NÆRMILJØ OG SAMFUNN
• Få erfaring  med medvirkning  

og aktiv deltagelse i eget liv
• Utforskning av nærmiljøet   

i og rundt barnehagen
• Erfare å være en del av et fellesskapROLLER OG  

ARBEIDSMÅTER
• Vi bruker  trygghetssirkelen og  

fungerer som ”ladestasjoner”  
for barna

• Vi er aktive, tilstedeværende  
voksne som lytter, ser, forstår,  

støtter og veileder barna
• Vi støtter språket med  
konkreter og benevning

NATUR, MILJØ OG TEKNOLOGI
• Opplever alle årstider  

ved å være ute 
• Vi undrer oss og er nysgjerrige  
på naturen og naturfenomener

• Estetiske erfaringer med  
natur og naturmaterialer

KROPP,  
BEVEGELSE,  

MAT OG HELSE
• Bli møtt med respekt for egne 

grenser, og gitt trygge rammer rundt 
stellestituasjon

• Behovstilpasset søvn og aktivitetsnivå
• Barna skal få erfare ulike sanseopplevelser

• Kroppslige erfaringer i møte med det 
fysiske rom og naturen

• Begynnende erfaringer med  
matens konsistens og smak

 
KOMMUNIKASJON,  
SPRÅK OG TEKST

• Vi bruker bøker, rim og regler og 
støtter med konkreter, lyd og bilder

• Vi synger og gjør bevegelsessanger
• Vi setter ord på og benevner det  

vi gjør og ser rundt oss
• Kroppsspråk og tegn er  

småbarnas språk
• Vi støtter utviklingen av  

ord og setninger

PROGRESJONSPLAN
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4. BARNEHAGENS FORMÅL OG INNHOLD

2 – ÅRINGENE 
ROCKETROLL

KUNST, KULTUR OG KREATIVITET 
• Få økende førstehåndserfaringer med 
skapende prosesser, ulike teknikker og 

formingsmateriell 
• Erfaring med rytm einstrumenter,  

sang, drama og forming
• Barna skal bli introdusert til  

rollelekens verden 
ETIKK, RELIGION  

OG FILOSOFI
• Økende fokus på å ta vare på  

gjenstander og hverandre
• Begynnende respekt for det mangfoldet 

som er representert i barnegruppen
• Barna øver på positiv samhandling, 
samarbeid og å det å vise omsorg for 

hverandre

ANTALL, ROM,  
OG FORM

• Utvikling av matematiske  
begreper som tall og mengder

• Økende erfaring med  
konstruksjonslek og sortering
• Utvidet kjennskap til farger,  

former og størrelser
• Barna benytter kroppen og sansene  

til å erfare og utvidende  
romforståelsen sin                           

NÆRMILJØ OG SAMFUNN
• Vi utforsker nærmiljøet   

i og rundt barnehagen
• Vi jobber med fellesskapsfølelse  

og medvirkning i større gradROLLER OG ARBEIDSMÅTER
• Vi er aktive, tilstedeværende  
voksne som ser, lytter, forstår  

og som  støtter og veileder 
• Vi utvikler barnas språk ved å  
sette ord på alt vi gjør, bruke  
konkreter og aktiv deltalgelse

• Vi tar barnets behov  
og forutsetninger på alvor

NATUR, MILJØ  
OG TEKNOLOGI

• Økt erfaring med ulike årstider
• Barna får utforske og delta i  

små eksperimenter ut fra egne interesser
• Barna tar del i kildesortering

• Økende erfaring med  
natur og materialer

KROPP, 
BEVEGELSE, MAT OG 

HELSE
• Utvikle gode vaner for hygiene

• Øve på selvstendighet og  
kroppsbeherskelse for økt mestring  

og et positiv selvbilde
• Erfaring er med egen kropp  

og egne grenser
• Bevegelsesglede

• Fokus på sunn og variert 

mat og barnas 

 
KOMMUNIKASJON, 
SPRÅK OG TEKST

• Vi bruker bøker, rim og regler og 
støtter med konkreter, lyd og bilder

• Vi synger og gjør bevegelsessanger
• Vi setter ord på og benevner det  

vi gjør og ser rundt oss
• Kroppsspråk og tegn er  

småbarnas språk

• Vi støtter utviklingen av  

ord og setninger



23

4. BARNEHAGENS FORMÅL OG INNHOLD

3 – ÅRINGENE
KLATREMUS 

KUNST, KULTUR OG KREATIVITET 
• Barna får uttrykke seg gjennom ulike 

formingsaktiviteter med tilpasset materiell
• Utvikle musikk og bevegelsesglede

• Barna får utfolde seg kreativt gjennom 
drama og rollelek

ETIKK, RELIGION  
OG FILOSOFI

• Videreutvikling av barnas sosiale 
ferdigheter som å dele, vente på  

tur og samarbeide
• Fokus på egne og andres følelser

• Vi undrer oss sammen med barna rundt 
ulike temaer de er opptatt av

• Få økt erfaring med  religiøse  
høytider representert  

i barnehagen

ANTALL, ROM, OG FORM
• Vi teller, sorterer og bruker  

matematiske begreper   
i lek og hverdagsliv

• Økende bruk av konstruksjonsmateriell 
tilpasset alder og utvikling

NÆRMILJØ OG SAMFUNN
• Barna får økende kjennskap til  

barnehagens nærmiljø
• Barna skal oppleve lik mulighet til  

deltagelse og medvirkning
• Barna øver seg på  inkludering i lek  

og utvikler sosiale ferdigheter
ROLLER OG ARBEIDSMÅTER
• Vi er aktive, tilstedeværende  

voksnesom ser, lytter, forstår, og som 
støtter, veileder og hjelper barna

• De voksne er gode språklige rollemodeller 
med fokus på benevning og samtale

• De voksne tar tak i barnas interesser 
og uttrykk og gir impulser til lek og 

aktiviteter

NATUR, MILJØ  
OG TEKNOLOGI

• Utforskning og lek  
med naturmaterialer

• Fokus på kildesortering og  
ivaretagelse av naturen

• Oppleve og utforske naturen  
og naturens mangfold 

KROPP, BEVEGELSE,  
MAT OG HELSE

• Fokus på økende selvstendighet  
i hygienesituasjoner, måltider  

og påkledning
• Aktiviteter som stimulerer  

motorisk glede, utvikling og mestring
• Kunnskap om kroppen:  

Hvem er jeg i møte med deg?

KOMMUNIKASJON,  
SPRÅK OG TEKST

• Videreutvikling av språket gjennom sang, 
rim, regler, bøker og eventyr 

• Fokus på benevning og gode samtaler i 
rutinesituasjoner og aktiviteter

• Samlinger med konkreter og aktiv 
deltagelse i samtale og dramatisering
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4. BARNEHAGENS FORMÅL OG INNHOLD

4 – ÅRINGENE 
HOPPELOPPA

KUNST, KULTUR  
OG KREATIVITET 

• Barna får tilgang til variert  
og tilpasset formingsmateriell,  

metoder og innhold
• Barna videreutvikler sin  

kreativitet gjennom forming,  
drama, rollelek, musikk og dans

• Vi jobber prosjektbasert

 
ETIKK, RELIGION  

OG FILOSOFI
• Vi videreutvikler barnas sosiale  
ferdigheter og evne til samarbeid

• Økt forståelse for å ta hensyn til andre,  
og til å bidra for fellesskapet 

• Økt fokus på egne og andres følelser
• Utvikle forståelse for at det finnes 

mange måter å forså ting på og  
leve sammen på

ANTALL, ROM, OG FORM
• Vi anvender matematikk praktisk  

i lek og hverdagsliv
• Utvide måter å bruke  

konstruksjonsmateriell på
• Erfare størrelser og former  

i sine omgivelser og  
sammenligne disse

NÆRMILJØ OG SAMFUNN
• Vi bruker nærmiljøet  

vårt til turer og prosjekter
• Barna skal oppleve lik  

mulighet til deltagelse og medvirkning
• Mestrer i økende grad  
inkludering og sosiale  

ferdigheter
ROLLER OG ARBEIDSMÅTER

• Vi styrker barnas sosiale   
kompetanse, samt deres lekeferdigheter 

ved å være aktivt tilstedeværende voksne, 
som fungerer som støttende stillas

• Vi har fokus på samtale og språkutvikling
• Vi lytter og tar tak i  

barnas interesser og uttrykk

 
NATUR, MILJØ  

OG TEKNOLOGI
• Vi utforsker naturens elementer,  

materialer og fenomener
• Fordypning i dyrenes  
verden og væremåte

• Vi hjelper og støtter barna  
til ta vare på natur, mennesker og dyr

• Fokus på sortering  
av søppel og gjenbruk

KROPP, BEVEGELSE,  
MAT OG HELSE

• Økende kunnskap om kroppen  
samt egne og andres grenser

• Videreutvikle motoriske  
ferdigheter, koordinasjon,  

selvstendighet og  
kroppsbeherskelse 

• Fokus på sunn mat

KOMMUNIKASJON,  
SPRÅK OG TEKST

• Leke og eksperimentere  
med språket gjennom sanger,  

rim, rytmer, regler, bøker  og eventyr 
• Utvikle sin begrepsforståelse  
og bruke et variert ordforråd  

i samtaler med andre



25

4. BARNEHAGENS FORMÅL OG INNHOLD

FRILUFT/
FØRSKOLEGRUPPA 
NØTTEKNEKKEREN

KUNST, KULTUR OG KREATIVITET
• Barna tar i bruk fantasi,  

kreativ tenkning og skaperglede 
• Vi jobber prosjektbasert

• Bruk av avansert IKT
ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI
• Barna skal gjennom ansvar og  

medvirkning lære å ta vare  
på naturen, seg selv og hverandre

• Mestre sosiale ferdigheter i høy grad
• Vi undrer oss over liv og død, og samtaler 

om ulike måter å leve livet på
• Kunnskap om noen religiøse  

høytider

ANTALL, ROM, OG FORM
• Leke og eksperimentere med tall,  

mengder og  størrelser
• Undersøke, tenke på og  
prøve ut ulike løsninger 

• Sortering og kategorisering

NÆRMILJØ OG SAMFUNN
• Vi brukernærmiljøet vår til prosjekter 

og drar på lengre, mer innholdsrike turer
• Økende kunnskap om viktigheten av 

mangfold, likeverd og likestilling
• Barna opplever at egne tanker og ideer 

blir tatt på alvor og benyttet i det  
pedagogiske arbeidet 

ROLLER OG ARBEIDSMÅTER
• Vi legger til rette for livsmestring,   

selvstendighet og robusthet
• Vi jobber for å styrke barnas sosiale 
ferdigheter individuelt og i fellesskap

• De voksne vekselsvis støtter og  
utfordrer barna som  

selvstendige individer

NATUR, MILJØ OG TEKNOLOGI
• Vi går dybden i  prosjekter  

utfra barnas interesser
• Barna undrer seg, iakttar,  

eksperimenterer, systematiserer  
og samtaler om fenomener og temaer

• Tar i bruk teknologiske redskaper

KROPP, BEVEGELSE, MAT OG HELSE
• Barna deltar i matlaging
• Fokus på sunt kosthold  

og kroppslig mestring
• Grundig kunnskap om kropp,  

seksualitet og grenser
• Selvstendighet og utholdenhet

KOMMUNIKASJON,  
SPRÅK OG TEKST

• Barna utforsker ulike  
skriftspråksutrykk, som lekeskrift,  

tegning og bokstaver, gjennom  
lese og skriveaktiviteter

• Barna lager egne historier  
og gjenforteller eventyr

 • Barna setter ord på sine opplevelser 
og tanker i konfliktløsning,  

lek og samspill
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Våre metoder for å sikre barns medvirkning:
Barns medvirkning handler om at alle barn skal bli sett, hørt og tatt på alvor. Hos oss betyr det 
ikke at barn skal bestemme alt. Barn skal derimot gis muligheten til å si sin mening, bli lyttet til og 
ha innflytelse på egen hverdag. De skal få finne ut hvem de er, hva de liker og ikke liker, og hvor 
deres grenser går.  

Barnehagen skal gi dem mulighet til å uttrykke sitt syn på den daglige virksomheten, og skape rom 
for spontanitet og utforskning basert på barnas interesser. De yngste barna kommuniserer med 
kroppen gjennom lyder og bevegelser, det er derfor av stor betydning med stabile, omsorgsfulle 
og engasjerte voksne som ser, lytter og forstår dem. 

Barn har en rett til å medvirke i egen hverdag basert på deres alder og forutsetninger. Barna skal 
ta del i og medvirke i felleskapet. Barns mulighet til medvirkning har stor betydning for barnets 
relasjon til seg selv og til omgivelsene. Når barn gis muligheten til å medvirke, forberedes de til en 
aktiv deltakelse i et demokratisk samfunn.

For å jobbe i retning av dette må personalet:
• Være lyttende til barnas innspill og meninger
• Sette i gang små og store prosjekter ut fra barnas interesser
• Gi barna jevnlig mulighet til aktiv deltakelse i planleggingen og vurderingen av barnehagens 

virksomhet, og legge barnas innspill til grunn for planlegging og gjennomføring av 
barnehagedagene

• La barn jevnlig få erfare å ha innflytelse på det som skjer i barnehagen
•  (Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, 2017, s 27).

«Barnehagen skal ivareta barnas rett til medvirkning ved å legge til rette for og oppmuntre 
til at barna kan få gitt uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet.  Alle barn skal 
få erfare å få innflytelse på det som skjer i barnehagen på måter som er tilpasset barnas 
alder, erfaringer, individuelle forutsetninger og behov.» 

(Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 27).
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«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. 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.» 

(Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 29).

Våre metoder for å skape et godt foreldresamarbeid:
Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barns behov for omsorg 
og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. I Hasselbakken 
legger vi   til rette for foreldresamarbeid og dialog gjennom foreldremøter, oppstartsamtaler, 
foreldresamtaler, SU- og andre møter, samt dialog i forbindelse med henting og levering.
 Hos oss benytter vi oss av den digitale kommunikasjonsplattformen MYKID, der vi blant annet 
publiserer tilbakeblikk, dagen i dag og ukeplaner.  Foreldre kan melde om sykdom/ferie eller 
andre ting av interesse. Ved oppstart i barnehagen får alle foreldre en brukerprofil knyttet til 
sitt mobilnummer, og en gjennomgang av de viktigste funksjonene i appen. Barnehagen er 
opptatt av god kommunikasjon som går tjenestevei. Barnehagen ønsker å involvere foreldrene 
i tilrettelegging av tilbudet som fremmer enkeltbarnets helse, trivsel og utvikling.
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• God og trygg kommunikasjon for begge parter
• Forutsigbarhet
• Tidlig innsats ved oppstart / tilvenning
• Foreldremedvirkning
• Profesjonelle og imøtekommende fagpersoner

I Hasselbakken FUS barnehage verdsetter vi foreldre og foresatte som en særdeles viktig 
samarbeidspartner, og vi strekker oss langt for at dere kan oppleve trygghet og tillit til 
oss. En forutsetning for en trygg og god utvikling for barna, er at det er samsvar mellom 
barnehagen og hjemmesituasjon. Derfor er en åpen dialog, gode relasjoner og rom for 
tilbakemeldinger svært viktig for oss. Vi ansatte og dere foreldre kjenner barnet på ulike 
måter. Et godt samarbeid og god informasjonsflyt gjennom tjenestevei er nøkkelfaktorer for 
å oppnå kvalitet. 

Gjennom Mykid, epost og muntlig dialog ved levering eller henting, felles arrangementer, 
og foreldresamtaler, ønsker vi at dere foreldrene opplever at dere er en viktig del av 
Hasselbakken FUS barnehage. At vi kan være et VI, ikke oss og dere.  Det er viktig for 
oss å skape møteplasser der relasjoner kan bygges og tillit kan skapes. I 2020 har FAU og 
SU i samarbeid med daglig leder besluttet hyppigere møtevirksomhet slik at det etableres 
møteplasser for gode diskusjoner og tett dialog. Dette er et forebyggende tiltak for å skape 
arena for samarbeid, medvirkning, tydelig og tidlig dialog. 

Samarbeid med andre instanser:
Hasselbakken FUS barnehage har mange interessenter som alle er våre samarbeidspartnere 
i hverdagen.    For å kunne gi et best mulig tilbud til alle barn og sikre kvalitet i alt vi leverer, 
er det viktig å ha gode støttespillere og samhandle med de:

SU og foreldrerådet (alle foreldrene og FAU)
FUS as (fus skole, markedsføring, økonomi, m.m.)
Nettverk i Lier kommune og FUS kjeden
Lier kommune (opptak, tverrfaglige møter, styrersamlinger, ol)
Skole (overgang barnehage-skole)
Helsestasjon
Barnevern
Pedagogisk-psykologisk tjeneste
Barne- og Ungdomspsykiatrien
Universitetet i Sør-Øst Norge (praksisstudenter fra    barnehagelærerutdanningen)
Videregående skole (lærlinger og lærekandidater, praksis og eksamen)
Nav (IA, kurs, mm)

6. SAMARBEID
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TILVENNING I BARNEHAGEN
«Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene legge til rette for at barnet kan få en trygg 
og god start i barnehagen. Barnehagen skal tilpasse rutiner og organisere tid og rom slik at 
barnet får tid til å bli kjent, etablere relasjoner og knytte seg til personalet og til andre barn.»

 (Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 33).

Våre metoder for å sikre en trygg og god tilvenning:
Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene legge til rette for at barnet får en trygg og god 
start. Vi arbeider for å etablere gode relasjoner, og legger til rette for trygg tilknytning. Vi 
sørger for at de nye barna får tett oppfølging, slik at de kan oppleve tilhørighet og trygghet til å 
kunne leke, utforske og lære. Barnet finner trøst og beroligelse i et overgangsobjekt (kosedyr, 
smokk, leke o.l.) som barnet kjenner godt fra før. Det kan hjelpe barnet i innsovningsfasen, 
overganger, når de får vondt eller når dagen blir trist og lei fordi mamma og pappa ikke er der.

Personalet skal være en trygg base som barnet kan bevege seg ut fra, og som de kan komme 
tilbake til når de trenger trøst, nærhet og hjelp. Vi er sensitive overfor barnas individuelle 
behov og tar utgangspunkt i hvert enkelt barn.

Hva vi ønsker å oppnå:
• Etablere en trygg og god start for alle
• Utvikle gode relasjoner og god tilknytting som grunnlag for utvikling
• Være en trygg base for barnet, slik at det kan utvikle seg best mulig
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Rutiner:
• Minst en besøksdag før oppstart
• Velkomstbrev før oppstart 
• Informasjonsmøte for alle nye foresatte 
• Informasjon om avdelingen og oppstart på MyKid
• Tilvenningsdager legger grunnlag for at primærkontakt skaper relasjon til barnet og blir 

kjent med barnet i samarbeid med foresatte
• Organisere gruppene og dagsrytmen for en best mulig tilvenning 
• Tett samarbeid med foresatte ved levering, henting og i samtaler 
• Oppstartsamtaler I løpet av tilvenningsperioden

OVERGANGER INNAD I BARNEHAGEN 
«Personalet skal sørge for at barn og foreldre får tid og rom til å bli kjent med barna og personalet 
når de bytter barnegruppe.» 

(Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 33).

Våre metoder for å sikre en god overgang innad i barnehagen:
Barnehagen skal legge til rette for gode overganger innad i barnehagen. Dette gjelder 
spesielt overganger i august eller ekstraordinære overganger grunnet barns modenhet eller 
driftsmessige årsaker. I slike tilfeller får barnet/barna tildelt en primærkontakt, og en kjent 
voksen vil være med på tilvenninger. Barna skal skape nye relasjoner ved hjelp av en kjent 
og trygg voksen. Denne tilvenningen foregår uten foreldre, men med personalet fra den 
gamle avdelingen. Barna er på jevnlig besøk til den nye avdelingen, gjerne i en periode på 
1-2 måneder før. Foresatte får invitasjon til informasjonsmøte og tilbud om oppstartsamtale 
med den nye avdelingsleder I løpet av tilvenningsperioden

OVERGANG MELLOM BARNEHAGE TIL SKOLE 
«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. De eldste barna skal 
få mulighet til å glede seg til å begynne på skolen og oppleve at det er en sammenheng mellom 
barnehagen og skolen. Barnehagen skal bidra til at barna kan avslutte barnehagetiden på en god 
måte og møte skolen med nysgjerrighet og tro på egne evner.» 

(Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 33).
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Våre metoder for å sikre en god overgang til skolen:
Både Rammeplanen for barnehagen og stortingsmeldinger de siste årene presiserer 
betydningen av en god overgang mellom barnehage og skole. Kunnskapsløftet presiserer at 
ansvaret for en god overgang er et felleseie, og det er derfor utarbeidet felles rutiner som 
barnehagene og skolene i Lier skal samarbeide om.

Hva vi ønsker å oppnå:
• Å sikre best mulig sammenheng i overgangen mellom barnehage og skole/SFO
• Å overføre informasjon til beste for barnet, i nært samarbeid foreldre/foresatte
• Å sikre en trygg og god skolestart
• Å sikre at barna har fått informasjon om - og kjennskap til skole og SFO før skole-

oppstart

Rutiner:
• Foresatte blir invitert til et foreldremøte for skolestartere i regi av Hasselbakken og Høvik skole
• Pedagogisk leder og foresatte har en samtale hvor de i fellesskap gjennomgår hvilke 

opplysninger som skal deles med skolen
• Barnet får uttale seg om sine tanker og følelser rundt skolestart
• Barnehagen og skolen møtes for å utveksle informasjon om barnet
• Barnehagen melder fra til skolen i henhold til gjeldende rutiner om barn som har et 

tilrettelagt tilbud i barnehagen og som også vil trenge det i skolen
• Skolen inviterer til besøksdag på skolen og SFO
• Barnehagen tar initiativ til å besøke Høvik skole og SFO
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LÆRENDE ORGANISASJON 
«Målet med barnehagen som pedagogisk 
virksomhet, er å gi barna et tilrettelagt tilbud 
i tråd med barnehageloven og rammeplanen. 
For å oppnå dette skal barnehagen 
være en lærende organisasjon, og det 
pedagogiske arbeidet skal være begrunnet i 
barnehageloven og rammeplanen.» 

(Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 37).

I FUS er vi lærende barnehager. Personalet er i 
kontinuerlig utvikling, reflekterer over faglige 
og etiske problemstillinger, holder seg faglig 
oppdatert og er gode rollemodeller. Senge 
(2006) sier: “en lærende organisasjon er en 
organisasjon som kontinuerlig forbedrer sin 
evne til å skape sin egen framtid.” Vi legger 
derfor vekt på at personalet utvikler sine 
evner og bygger sin kapasitet slik at barna 
møter omsorgsfulle og kompetente ansatte.

Våre metoder for å opprettholde  
en lærende organisasjon:
Barnehagen er en pedagogisk virksomhet og 
en lærende organisasjon. Det pedagogiske 
arbeidet skal bidra til at barn får utfolde 
skaperglede, undring og utforskertrang. De 
skal bli kjent med eget selv, verden rundt seg 
og felleskapet. Barn og foreldre har rett til 
medvirkning i disse prosessene.

På hver avdeling og på tvers av avdelinger 
jobber vi for å fremme fellesskap, samarbeid 
og utvikling. I vår barnehage har alle et 
ansvar for å skape en god arbeidsplass som 
bidrar til utvikling av kvalitet for barn, og 
en arbeidskultur preget av medvirkning og 
lojalitet mot felles mål. Personalet med sin 
faglige kompetanse, evner og egenskaper 
er barnehagens viktigste ressurs og en 
forutsetning for at barnehagen skal være 
en god arena for utvikling og læring. Som 
pedagogisk institusjon tilbyr Hasselbakken  
FUS  barnehage  relevante  interne  og  ekstern 



33

8. BARNEHAGEN SOM PEDAGOGISK VIRKSOMHET

kurs i og utenom barnehage. Vi tilbyr også gruppe- og individuell veiledning, samt legger til 
rette for at personalet har mulighet til å delta på videreutdanningstilbudet. FUS - barnehagene 
har en felles e-læringsplattform med ulike læringsøkter vi tar i bruk for kompetanseheving 
på personalmøter og planleggingsdager. Annet hvert år arrangeres førstehjelpskurs for hele 
personalet. Barnehagen samarbeider med blant annet FUS, Lier kommune, Inkluderende 
arbeidsliv, samt flere andre leverandører som bidrar til styrking av den interne kompetansen.

PLANLEGGING
«Planlegging gir personalet grunnlag for å tenke og handle langsiktig og systematisk i det 
pedagogiske arbeidet. Planleggingen skal bidra til kontinuitet og progresjon for enkeltbarn 
og barnegruppen, og skal være utgangspunkt for refleksjon og utvikling av virksomheten.» 

(Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 37). 

Våre metoder for planlegging:
I følge rammeplanen er barnehagen en pedagogisk virksomhet som skal planlegges og 
vurderes. Planlegging skal bidra til kontinuitet og progresjon for enkeltbarn og for gruppen. 
Den  skal  baseres på observasjon, dokumentasjon, refleksjon, vurdering og samtaler med 
barn og foreldre.

Når vi planlegger tar vi utgangspunkt i barnas interesser og behov. I planene sier vi noe om 
hva vi ønsker å oppnå, samt hvordan vi skal få det til. Vi lager planer for ulike grupper, temaer 
og aktiviteter, og er åpne for endringer underveis i samarbeid med barna. I planleggings- og 
gjennomføringsfasen har vi stort fokus på prosessen og selve veien til målet. Det er der 
hverdagsmagien oppstår.

VURDERING
«Barnehagen skal jevnlig vurdere det pedagogiske arbeidet. Det betyr at det pedagogiske 
arbeidet skal beskrives, analyseres og fortolkes ut fra barnehagens planer, barnehageloven 
og rammeplanen. Vurderingsarbeidet skal bygge på refleksjoner som hele personalgruppen 
er involvert i. Barnets trivsel og allsidige utvikling skal observeres og vurderes fortløpende, 
med utgangspunkt i barnets individuelle forutsetninger og kunnskap om barns utvikling og 
behov. Barnets erfaringer og synspunkter skal inngå i vurderingsgrunnlaget.» 

(Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 38).

Våre metoder for vurdering:
Rammeplanen sier at barnehagen jevnlig skal vurdere sitt pedagogiske arbeid. Hovedmålet 
med vurderingsarbeidet er å sikre at alle barn får et tilbud i tråd med barnehageloven og 
rammeplanen. Hele personalet involveres i vurderingsarbeidet som skal bygge på refleksjon 
over hva som skjedde, hva som bør gjøres annerledes og hva som kan videreføres. Barna 
medvirker i dette arbeidet ved at vi lytter til barnas tilbakemeldinger, observerer og ser 
hvordan de tar imot det vi gjør. Foreldrenes deltagelse i vurderingsarbeidet skjer gjennom 
tilbakemeldinger i hverdagen, foreldresamtaler, foreldremøter og brukerundersøkelser.

DOKUMENTASJON 
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«Dokumentasjon av personalets arbeid synliggjør hvordan personalet arbeider for å oppfylle 
kravene i barnehageloven og rammeplanen. Dokumentasjon av det pedagogiske arbeidet 
skal inngå i barnehagens arbeid med å planlegge, vurdere og utvikle den pedagogiske 
virksomheten.» 

(Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 39).

Våre metoder for dokumentasjon:
Dokumentasjonen vi lager, synliggjør  hvordan  barnehagen  arbeider, og gir foreldre, og 
barnehagemyndighet informasjon om hva barna opplever, lærer og gjør i barnehagen. 
Personalet bruker også dokumentasjonen til å vurdere, legge nye planer, evaluere og 
videreutvikle den pedagogiske virksomheten.

Hos oss vil vi benytte den digitale plattformen MYKID til å legge ut ukeplaner, hendelser, 
gruppeoppdeling og aktiviteter i kalender, dagen i dag tavle på avdelingens plattform, skrive 
nyhetsbrev og oppslagstavle med ulik informasjon og sende epost når det blir nødvendig. I 
tillegg vil vi i større grad bruke avdelingers vegger, der vi sammen med barna synliggjør de 
ulike prosjekter vi jobber med. Sammen vil vi se på måneden som har gått i form av bilder og 
tilbakeblikk, evaluere dette i lederteam og fortelle dere om det som skal skje i neste periode. 
I tillegg vil vi fortsette å bruke facebook på samme måte slik vi gjør i dag, for å dokumentere 
aktiviteter, hendelser og magiske øyeblikk. Dokumentasjon av arbeidet blir også hengt opp 
på veggen og brukt i personalet som pedagogisk dokumentasjon for vurdering og utvikling 
av den pedagogiske praksisen.

TILRETTELEGGING AV DET ALLMENNPEDAGOGISKE TILBUDET FOR  
BARN SOM TRENGER EKSTRA STØTTE 
Barnehagen skal tilpasse det allmennpedagogiske tilbudet etter barnas behov og forutsetninger, 
også når noen barn har behov for ekstra støtte i kortere eller lengre perioder. Barnehagen 
skal sørge for at barn som trenger ekstra støtte, tidlig får den sosiale, pedagogiske og/eller 
fysiske tilretteleggingen som er nødvendig for å gi barnet et inkluderende og likeverdig 
tilbud. Inkludering i barnehagen handler også om tilrettelegging for sosial deltakelse. Hvis 
det er grunn til å tro at barnets behov ikke kan dekkes innenfor det allmennpedagogiske 
tilbudet, skal barnehagen opplyse foreldrene om retten til å kreve en sakkyndig vurdering 
av om barnet har behov for spesialpedagogisk hjelp (Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 40).

Våre metoder for tilrettelegging av det allmennpedagogiske tilbudet:
Barnehagen skal tilpasse det allmennpedagogiske tilbudet etter barnas behov og 
forutsetninger. Barnet som har behov for ekstra støtte skal tidlig få sosial, pedagogisk og/
eller fysisk tilrettelegging slik at barnet blir inkludert, og får et likeverdig tilbud. Hasselbakken 
FUS barnehage håndterer slike behov i dialog med foresatte og henviser etter samtykke 
videre. Dersom det foreligger vedtak vil barnehagen styrke det enkelte barnet eller gruppa 
med en ekstra ressurs basert på tiltaksplan eller henvisning og i samarbeid med fra de 
aktuelle instanser. Vi verdsetter en tett dialog med foresatte.

8. BARNEHAGEN SOM PEDAGOGISK VIRKSOMHET
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Kunnskapsdepartementet. (2017). Rammeplan for barnehagen:  
Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.  
Hentet fra https://www.udir.no 
Barnehageloven (sist endret 01.08.22)
Støttemateriell om barnet først, TIK og CLASS 
Målsetninger i FUS

9. KILDER 

NOTATER

https://www.udir.no
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Kontaktinfo:
Daglig leder:
Jana Jarosova

Tlf: 48 31 87 41  
Epost: dl.hasselbakken@bhg.no

Besøksadresse:
Nedre Lianvei 3 

3413 Lier
Tlf: 48 31 87 41 

www.fus.no/hasselbakken

HasselbakkenBarnehagenavn

https://fus.no/hasselbakken

