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Kruttverket FUS barnehage as åpnet i November 2013. Barnehagen er en del av FUS kjeden, 
som har barnehager rundt i hele Norge. Barnehagen ligger på Kruttverket i Nittedal med 
marka og fine naturområder i umiddelbar nærhet. 

Kruttverket FUS er en basebarnehage med to baser, en liten og en stor. Basene er igjen delt 
inn i fem mindre grupper. Vi er ca 85 barn og 20 ansatte. Vi har et stort fokus på trygghet og 
tilhørighet, alle barna her sin faste gruppe og faste voksne som følger dem igjennom dagen.
Vi regulerer antall ansatte etter antall barn, jmf. Barnehagelovens bestemmelser 
for bemanning. Gruppesammensetningene kan endres noe fra år til år, avhengig av 
søkermassens sammensetning.

VI ER EN LØFT-BARNEHAGE

Det vil si at vi tenker løsninger i alle ledd fra organisasjonsutvikling til personal- og 
foreldresamarbeid og helt ned til det daglige arbeidet med barna. Vi bygger på det som 
fungerer, legger vekt på det positive, jobber ut fra barnas styrker og gir tilbakemelding på en 
konstruktiv og løsningsfremmende måte.

VELKOMMEN TIL KRUTTVERKET 
FUS BARNEHAGE
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KONTAKTINFO:

Kruttverket FUS barnehage
Svartkruttveien 183
1482 Nittedal

Daglig leder Heidi Selnes Aune
tlf: 952 55 856
dl.kruttverket@bhg.no 

STJERNESKUDD  SMÅKRUTT   
Tlf 952 55 857 Tlf: 952 55 858

Stjerneskudd.kruttverket@bhg.no  smakrutt.kruttverket@bhg.no 

RAKETTEN GNISTEN DYNAMITTEN
Tlf: 952 55 859 Tlf: 908 66 914 Tlf: 908 74 067

Raketten.kruttverket@bhg.no     gnisten.kruttverket@bhg.no       dynamitten.kruttverket@bhg.no 
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Driftsselskapet FUS står for driften av barnehagen vår, sammen med 180 andre barnehager. 
Alle barnehagene i FUS har felles visjon, verdier, mål, etiske retningslinjer, serviceerklæring 
og kundeløfter.
Les mer om FUS-barnehagene på www.fus.bhg.no

TRYGGE BARNEHAGER

Kruttverket FUS barnehage er eid av Trygge barnehager, som er norges største på etablering 
av nye barnehager. Les mer om dette på www.tryggebarnehager.no 

LEDELSEN

Styreleder: Eli Sævareid
Daglig leder: Heidi Selnes Aune  

FORELDRERÅD

For å sikre et godt samarbeid mellom barnehagen og foresatte består foreldrerådet av alle 
foreldre/foresatte.

SAMARBEIDSUTVALG

SU skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordna organ. SU består av en 
representant fra hver base. 

Daglig leder er eiers representant i SU og har stemme, møte, tale og forslagsrett. 

STYRINGSDOKUMENTER:

Lov om barnehager
Rammeplanen
FN’s barnekonvensjon
Våre vedtekter
FUS’ serviceerkæring
Forskrift om miljørettet helsetilsyn
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FUS VISJONEN

Alle FUS barnehager har en felles visjon. Visjonen samler oss, gir retning og skaper 
arbeidsglede. Visjonen skal motivere oss og være synlig i alt arbeid i Kruttverket FUS 
barnehage. 

I dette legger vi at barnehagen skal være et trygt og godt sted å komme til for barn og 
foreldre. Barnehagen skaper tid og rom for lek og for gylne øyeblikk! I lekens verden skapes 
hverdagsmagi, glede og vennskap og gode relasjoner mellom barna. Hos oss får barn lov til 
å være barn, samtidig som de voksne er tilstedeværende og genuint interessert i det enkelte 
barn. 

Vi hjelper barna til å skape vennskapsrelasjoner ved at vi byr på oss selv, er lekne, aktive og 
tilstedeværende. Hos oss jobber vi for at alle barn opplever vennskap. Vi tilpasser grupper 
etter alder, kjønn og interesser og hjelper barna inn i lek ved å legge vekt på den enkeltes 
sterke sider og å finne felles interesser hos barna. Vi oppmuntrer barna til å ta eget initiativ 
og til å ta vare på hverandre.

FUS HOVEDMÅL:

Alle FUS barnehagene har fire hovedmål felles:

   FUS barn har et positivt selvbilde.

   FUS barn har det gøy i barnehagen

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

   FUS barn gleder seg til ”resten av livet”. De vet at de har påvirkningsmuligheter og at 
innspillene deres teller

• «SAMMEN GIR VI  

BARNDOMMEN VERDI, LEK 

OG GLEDE, HVERDAGSMAGI 

OG VENNEGARANTI»
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FUS VERDIER

I FUS barnehagene er barna alltid i fokus – de er FUS! 
Alt arbeid på alle nivå og i alle relasjoner hos oss er forankret i våre tre FUS verdier:

Glødende Skapende Tilstedeværende

I Kruttverket FUS barnehage betyr dette at;

VI ER GLØDENDE NÅR VI: VI ER SKAPENDE NÅR VI: VI ER TILSTEDEVÆRENDE 
NÅR VI: 

• hilser barn, foreldre og 
kollegaer velkommen med 
et smil og vennlig ord hver 
morgen

• ser muligheter og løsninger • er mentalt tilstede i her-og nå 
situasjoner

• har humor og godt humør • gir barna tid og rom til undring 
og opplevelser

• lytter til barna

• er engasjerte • Jobber aktivt for et positivt 
samspill med barna

• Viser interesse for barna og 
hverandre. 

• fantasifulle og byr på oss selv • fokuserer på glede, mestring 
og opplevelsen gjennom 
prosessen, ikke på produktet

• Har en god dialog med 
foreldrene. 

• motiverende og inspirer de 
rundt oss

• er nysgjerrige og under oss 
sammen med barna

7



8



FUS er Norges største private barnehagekjede og har som mål å ha norges beste barnehager. 
Dette er med på å øke vår bevissthet rundt kvalitet i barnehagen og kontinuerlig strekker vi 
oss etter å bli best mulig i alle ledd.

FUS KUNDEFORVENTNINGER

Vi skal bygge vennskap

Barn trenger venner for å bli trygge. Vennskap er grunnlaget for trivsel, utvikling og læring.

Vi skal være profesjonelle og gode rollemodeller

Vi bruker vår kompetanse for at barn og voksne skal bli forstått og ivaretatt.

Vi skal ha lekekompetanse

I et utviklende lekemiljø med akkurat nok veiledning tilegner barn seg kunnskap og opplever 
mestring. Vi lar leken komme først.

Vi skal finne hverdagsmagi

Vi er oppmerksomme på og legger til rette for de magiske øyeblikkene som oppstår når et 
barn gjør en ny oppdagelse og utvider sin horisont.

Vi skal se det beste i hvert barn

Vi identifiserer aktiviteter, lek eller oppgaver som gir hvert barn mestringsfølelse og 
annerkjennelse.

KUNDEFORVENTNINGER  
OG HOVEDMÅL
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I LEKEN SKAL PERSONALET VÆRE; HVA ØNSKER VI AT BARNET OPPNÅR 
MED BEVISSTE VOKSNE I LEKEN;

• Tilstede der barna er, leke sammen med dem. 
• Lytter til-og viser interesse for det de sier. 
• Lever oss inn i leken, tar roller, reiser inn i 

fantasiverden sammen med dem. 
• Se om noen faller utenfor leken, er uten venner. 

Hjelper barnet ved å være aktiv sammen med 
det. Hjelpe å videreutvikle leken. 

• Det er alltid voksne i nærheten, alltid noen å leke 
med. 

• Voksne som er interessert i det jeg har å fortelle, 
min lek. 

• Voksne som bryr seg om meg og hjelper meg når 
jeg trenger det. 

• Personalet inntar ulike roller i leken, som 
observatør, beskytteren, medleker, veilederen, 
igangsetteren.

• Gode rollemodeller

• Det er voksne tilstede på barnas nivå. 
• Voksne som er interesserte og under seg. 
• Engasjerte voksne som bryr seg. 
• Barna er verdsatt, og får mye positiv 

oppmerksomhet.

• Er nysgjerrig og undersøkende sammen med 
barna. 

• Ler, tøyser og tuller. 
• Gir kos og trøst. 
• Byr på seg selv, tilfører nytt elementer i leken

• Det er gøy og barna trives i barnehagen 
• Barna ser lekende voksne. 
• Føler seg trygge på alle voksne. 
• Voksnes omsorgsfulle fang. 

• Bevisste rundt det fysiske rommet, legger til rette 
for god lek igjennom å tilby og presentere ulike 
leker på varierte måter. 

• Personalet setter frem leker som inspirerer til 
videre lek 

• Blir inspirert av å stadig bli tilbudt interessante 
muligheter for god og ulik lek.

SLIK GJØR VI ALLE BARN BEST:

Vi har fire prinsipper vi jobber etter i FUS for å sørge for læring og utvikling av hvert enkelt 
barn.

God kommunikasjon

   jeg stiller barna åpne spørsmål

Eventyrlyst

  jeg byr på meg selv i møtet med barna 

Lekekompetanse

  jeg kjenner voksenrollens betydning for utvikling av barns lek

Vennegaranti

  jeg observerer, er tett på og bidrar til at alle barna er inkludert.
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Barn i FUS barnehagene skal ha riktig næring til utvikling, lek og læring. SmartMat skal sikre 
at maten barnet ditt får i barnehagen bidrar til at de utvikler seg og lærer på best mulig 
måte. Smartmat skal fremme matglede og gode matvaner. På kjøkkenet har vi en kokk som 
tilbereder varm lunsj til barna 4 dager i uken. 

Hos oss betyr FUS Smartmat at:

  Barna får servert varm lunsj 3 dager i uken, smøremåltid en dag og turmat en dag. 

  Vi har et høyt inntak av frukt og grønnsaker.

  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 feirer bursdager med deilig grønnsakssmoothie.

SMART MAT
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AVi har valgt å ha Livsglede og uteliv som satsingsområde denne perioden. 

For oss betyr Livsglede at barna skal glede seg til en ny dag i barnehagen! De skal være en 
del av et sosialt fellesskap som fremmer lek og vennskap. Vi skal legge til rette slik at barn 
kan ta andres perspektiv, løse konflikter, ta hensyn og vise omsorg. Barna skal bli kjent med 
andres følelser, få støtte i å mestre motgang og prøve ut ulike sider av fellesskap, samspill og 
vennskap. Grønne tanker- glade barn er et verktøy som fremmer dette. 

Vi har flott beliggenhet i utkanten av skogsområdet i Nittedal. Her har vi trær og flora, 
varierende terreng og dyreliv rett utenfor døra. Vi er mye ute, og er regelmessig på tur i 
området.
Dette bidrar til å gi barna de utfordringer de trenger i forhold til motorisk utvikling, samt at 
de får mulighet til å bli kjent med naturen.

Uteområdet og nærmiljøet inspirerer oss til allsidig utfoldelse, sommer som vinter. Vi mener 
at de fleste aktiviteter lar seg gjennomføre både ute og inne. Derfor er natur og uteliv 
sentralt i det pedagogiske arbeidet med barna.

Utemiljøet byr på allsidig lek der man kan tøye grenser og mestre ut i fra egne behov. 
Naturen gir rom for mangfold av opplevelser og aktiviteter til alle årstider og i all slags vær. 
Barna blir kjent med og får forståelse for planter, dyr, landskap og miljø.

Naturen er en unik lekeplass for barn. Her får barna utfordringer de ikke møter ellers i 
barnehagen og får stimulert sine sanser i et miljø som hele tiden forandrer seg.
Vårt viktigste verktøy er leken! Leken er barnas egen skapende virksomhet. Leken gir glede 
og er lystbetont.

«Uten måt og drikke duger helten ikke» Vi skal fremme matglede og gode matvaner hos 
barna gjennom trivelige måltider. Næringsrik og riktig mat som inneholder de riktige 
«byggeklossene» er viktig for optimal utvikling av kropp og hjerne. Det bidrar til at barna får 
overskudd til lek og konsentrasjon. Barna blir servert variert kost og oppfordres til å smake 
på nye og spennende smaker. Dette i samarbeid med vår kokk. 

SATSNINGSOMRÅDE
LIVSGLEDE OG UTELIV!
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Livsglede 
og uteliv

Uteliv
-oppleve glede og 

mestring ute.
- i uteleken, i 
skogen og i 
nærmiljøet

Grønne tanker 
Glade barn

-hjelper barna til å 
utvikle gode holdninger 

til seg selv. 
- hjelper barna til å ta 

bedre valg. 

LEK

Kosthold
- oppleve matglede 
- variert kost og nye 

smaker
-delta i matlaging 
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BARNS MEDVIRKNING

Barnehageloven lovfester barn rett til medvirkning.
Barna skal få ta en aktiv del i barnehagens planlegging og vurdering. Dette skal være nært 
knyttet opp mot barnas alder og modenhet, alle barn har rett til å uttrykke sitt syn på 
barnehagens daglige virksomhet. 

I kruttverket FUS barnehage legger vi til rette for barns medvirkning ved å:

Slik gjør vi:

   Lytter og observerer

   Har gode samtaler

   Hjelper barna med å sette ord på følelser og opplevelser

   Gir bekreftelse og forståelse

   Tilrettelegger det fysiske miljøet

   Skjermer god lek

   Lar barna bygge vennskap

   Oppmuntrer barnas ideer og initiativ

   Former dagen med hensyn til barnas behov, ønsker og tanker

   Gir barna tid og rom for å uttrykke seg og ta egne valg. 

   Har strukturerte barnesamtaler.

BARNEHAGENS  
FORMÅL OG INNHOLD
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OMSORG

Omsorg skal prege hele barnehagehverdagen. Gjennom god omsorg får barna mulighet til 
å utvikle tillit til personalet, seg selv og til hverandre. Omsorg er en forutsetning for barnas 
trivsel og for at de skal føle seg trygge.

Slik arbeider vi i Kruttverket FUS barnehage med omsorg.

Slik gjør vi:

   tilpasser hverdagen slik at alle barn får søvn og hvile etter behov

   deltar i baras lek

   vi møter barna med interesse, nærhet, varme og trygghet.

   gir trøst.

   anerkjenner barnas følelser

   er sensitive for barnas signaler

   legger til rette for et miljø hvor barnas egne omsorgshandlinger verdsettes. 

LEK

HOS OSS KOMMER LEKEN FØRST!

I leken foregår det viktige læringsprosesser. Lek fremmer utvikling på alle områder: 
intellektuelt, språklig, fysisk, sosialt og emosjonelt. 

Gjennom lek utvikler barna sin identitet og selvfølelse, og barnas sosiale kompetanse blir 
grunnlagt. I leken bearbeider barna opplevelser og følelser og de lærer å se og forstå dem og 
sette det i en sammenheng!

Slik tilrettelegger vi for rolleleken i Kruttverket FUS barnehage:

   skaper tid og rom

   hverdagen skal være fleksibel og leken skal forstyrres så lite som mulig.

   hjelpe alle barn inn i gode lekerrealsjoner

   vi tilfører nye impulser til barna gjennom prosjektarbeid og hverdagsaktiviteter.

   går turer i nærmiljøet.

   reflekterer over hvilke typer materialer som kan styrke, inspirere og løfte rolleleken.
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Personalet er deltakende ved å blant annet:

   være den som hjelper leken videre når den stopper opp. 

   gi barna nye impulser som bidrar til å videre utvikle leken
   være nysgjerrige sammen med barna
   bidra til å finne løsninger
   reflektere over observasjoner man gjør av barnas lek. 

LÆRING

Miljøet i Kruttverket FUS barnehage skal være inspirerende, motiverende og baser på barnas 
egne interesser og alder.

Læring i barnehagen foregår i det daglige samspillet med andre mennesker og med miljøet 
og r nært sammenvevd med omsorg danning og lek.

I Kruttverket FUS barnehage arbeider vi med læring ved å:

   legge til rette for og skape tid og rom for lek.

   gi barna påvirkningsmuligheter og rom for spontanitet.
   undre oss over alt som foregår rundt oss sammen med barna.
   gi rom for barnas undring, fantasi og initiativ.
   ta barn lek på alvor, leken er grunnlaget for barns læring og allsidige utvikling
   Utforske og under seg sammen med barna.
   Lage tid og rom for samtale, mellom barn og mellom voksne og barn. 

DANNING 

Danningsbegrepet i rammeplanen må ses som noe mer enn oppdragelse. En danningsprosess 
setter barna i stand til å håndtere livet ved at de utvikler evnen til å forholde seg prøvende 
og nysgjerring til omverden og til å se seg selv som et verdifult medlem av et større 
fellesskap. 

Slik arbeider Kruttverket FUS barnehage med danning:

   barna skal kjenne seg verdifulle for den de er her og nå. 

   barna får oppleve meningsfulle opplevelser og får delta i beslutningsprosesser.
   barna blir møtt med annerkjennelse og respekt.
   personalet skal hjelpe barna til å forstå at deres handlinger kan påvirke andre.
   barna skal utvikle toleranse og forståelse for det som er annerledes. 
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LIKESTILLING OG LIKEVERD

Barnehagen skal motvirke alle former for diskriminering og fremme nestekjærlighet. 

Alle barn uavhengig av kjønn, etnisitet, funksjonsevne, kjønnsidentitet, språk, religion og 
livssyn skal ha like muligheter til å bli sett og hørt og oppmuntret til å delta i fellesskap i alle 
aktiviteter i barnehagen.

For å arbeide med likestilling og likeverd i kruttverket FUS barnehage skal vi:

   gi gutter og jenter like muligheter.

   oppmuntre barna til å delta i alle aktiviteter i barnehagen.
   ha materiell og utstyr til allsidig lek tilgjengelig.
   gi barna en begynnende forståelse for at det finne forskjellige familieformer. 
   være nysgjerrig på hverandres likheter og ulikheter.
   være gode rollemodeller og vise nestekjærlighet og toleranse ovenfor hverandre.
   være bevisst vår påvirkning.
   ha et bevisst forhold til begreper som deler i kjønn.
   ha en bevisst og reflektert holdning til kjønnsroller.

KOMMUNIKASJON OG SPRÅK

For å utvikle et rikt språk er det nødvendig å samtale om opplevelser, følelser og tanker. 
Barnas kroppsspråk er like viktig som det verbale språket i utviklingen av et godt muntlig 
språk. 

Språk er avgjørende for læring, sosiale relasjoner og vennskap og gir barna mulighet til å 
uttrykke egne tanker og følelser. 

I arbeidet med språkutvikling i Kruttverket FUS barnehage skal personalet:

   lese for barna

   se på bilder

   ha samtaler med barna 

   undre seg sammen med barna

   leke med spill, sang og rim og regler

   benevne handlinger og ting

   bruker konkreter

   gi tid og rom for rollelek

   ha lekegrupper

   snakke rolig og tydelig

   ha fokus på gjentagelser. 
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BÆREKRAFTIG UTVIKLING:

Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på livet på jorden vår.
Barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. 

I Kruttverket FUS barnehage tar vi vare på naturen og hverandre ved å:

   ha fokus på gjenbruk og kildesortering

   vise respekt for naturen 

   være nysgjerrige og forskende i skogen og i nærmiljøet sammen med barna. 

LIVSMESTRING OG HELSE:

Barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon og bidra til å utjevne 
sosiale forskjeller. Vi skal fremme barnas psykiske og fysiske helse.

Å jobbe med livsmestring og helse i barnehagen er viktig for å forebygge mobbing og 
diskriminering.
Barn kan tidlig vise at de kan ta andres perspektiv, løse konflikter, ta hensyn og vise omsorg. 
Barna skal bli kjent med andres følelser, få støtte i å mestre motgang og prøve ut ulike sider 
av fellesskap, samspill og vennskap. 

I Kruttverket FUS barnehage skal vi forebygge mobbing. Hos oss skal alle barn oppleve 
tilhørighet i et positivt samspill preget av anerkjennende og støttende relasjoner. 

Hvordan jobber vi i Kruttverket FUS barnehage for å forebygge mobbing?

   vi støtter opp om vennskap mellom barna

   vennegaranti

   tilstedeværende voksne som observerer og deltar i barnas lek.

   barna får erfaring med å forhandle og bli enige seg imellom.

    vi har fokus på hvordan fungere sammen i gruppe, uttrykke følelser og behov.  
Samt ta hensyn til hverandre. 

    barns medvirkning – barna får erfaring med at deres ytringer og behov blir tatt  
hensyn til.

   barna får erfaring med at de har påvirkningsmulighet. 
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   alle barna er unike og de blir satt pris på og respektert for den de er. 

   barna får kjennskap til ulike kulturer, tradisjoner, religioner og livssyn. 

   vi snakker om at man blir lei seg og at ord og handlinger kan påvirke andre. 

BARNEHAGEN SOM KULTURARENA 

I Norge er befolkningen preget av kulturelt, språklig og religiøst mangfold, dette er en 
berikende styrke for fellesskapet i barnehagen. Kultur handler om tradisjoner og arv og 
barnehagen har en viktig rolle i barn utvikling av egen kulturelle identitet. 

Barnas egen kulturskaping og lek fremmer kommunikasjon på tvers av kulturer. Bevissthet 
om egen kulturarv og delaktighet i andre kultur skal bidra til at barna kan sette seg inn i 
andres sted. 

Barnas møte med ulike tradisjoner og kulturer legger grunnlaget for respektfull samhandling 
mellom ulike etniske grupper.

Personalet i Kruttverket i kruttverket FUS barnehage skal formidle tradisjoner som skaper 
tilhørighet gjennom sang og musikk, litteratur og kreativ virksomhet. 

ALLE HOLDER HENDER

HER ER ALLE VENNER

FUS LEKER MEST

ALLE BARN ER BEST

FUS HEIAROP:
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PROGRESJONSPLAN

PROGRESJONSPLAN FOR DE SYV FAGOMRÅDENE

Progresjonsplanen beskriver hvordan barnehagen arbeider med de syv fagområdene 
som er beskrevet i rammeplan for barnehagen. Fagområdene vil sjelden opptre isolert. 
Flere områder vil ofte være representert samtidig i temaopplegg og i forbindelse med 
hverdagsaktiviteter.

FAGOMRÅDENE 1-2 ÅRINGEN SKAL: 2-4 ÅRINGEN SKAL: 4--6 ÅRINGEN SKAL

KOMMUNIKASJON 
SPRÅK  
TEKST

• Oppleve glede 
ved fortelling, 
sang, rytme og 
kommunikasjon.

• Oppleve å bli tatt 
på alvor, med både 
kroppslige og 
verbale uttrykk. 

• Li kjent med bøker, 
sang tekst, rim, dikt 
og regler. 

• Være en del av et 
språkstimulerende 
miljø.

• Møte symboler, 
bokstaver og tall i 
daglig sammenheng.

• Få erfaring som 
bygger opp deres 
begrepsforståelse og 
ordforråd.

• Få et positivt forhold 
til ulike fortellinger, 
tekst, sang, rim og 
regler.

• Få erfaring med 
digitale verktøy. 

• Dramatisere 
fortellinger.

• Få erfaring mer 
å gjenfortelle 
handlinger og 
episoder.

• Få erfaring med å 
bruke språk som 
redskap for å løse 
konflikter.

• Bli kjent med ulike 
kommunikasjons-
former og leke med 
tekst.

• Oppleve å delta 
aktivt i samtale. 

Personalet skal:

• Synge fortelle og 
ha bevegelses leker 
sammen med barna

• Ses og lytte til barna.
• Ha bøler tilgjengelig.
• Vise glede og 

tilstedeværelse ved 
høytlesing.

• Ikke snakke over 
hodet på barna. 

Personalet skal:

• La barna være med 
å forme innholdet i 
samlingsstund.

• Filosofere og undre 
oss sammen med 
barna.

• Bruker bøker og 
bilder i samling og 
hverdagssituasjoner.

• Veilede barna i å 
løse konflikter ved 
hjelp av ord og 
samtale. 

Personalet skal:

• Gi barna kjennskap 
til og leke med 
bokstaver

• Sette ord på tanker 
og følelser i lek og 
hverdagssituasjoner.

• Støtte barna når 
de øver på å telle, 
sortere, stave, skrive 
og lekse.

• Høytlesing for barna.
• Leke med rim, regler, 

gåter og vitser. 
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KROPP  
BEVEGELSE, MAT OG 
HELSE

• Oppleve ro rundt 
måltidene

• Inspireres til å prøve 
variert mat.

• Få tilstrekkelig med 
ro og hvile

• Få positive erfaringer 
med utemiljø til ulike 
årstider.

• Få positive 
opplevelser knyttet 
til egen kropp 
og, mestring og 
bevegelse.

• Oppleve glede ved 
å være en del av et 
fellesskap.

• Få en positiv 
selvoppfatning 
gjennom kroppslig 
mestring.

• Oppfordres til 
å utvikle sin 
kroppsbeherskelse, 
og grov/fin motorikk 
gjennom variert 
fysisk aktivitet.

• Få tilstrekkelig med 
hvile. 

• Utvikle glede ved å 
ferdes i naturen.

• Inspireres til et sundt 
og variert kosthold,

• Tilegne seg gode 
vaner og holdninger 
til hygiene. 

• Oppleve hva sunn 
mat gjør med 
kroppen.

• Erfare selvstendig 
trening på hygiene.

• Få erfaring med 
førstehjelp.

• Oppleve mestring 
i påklednings-
situasjoner.

• Oppleve turer i 
nærmiljøet.

• Oppleve at det er 
greit å bli sliten

• Utvikle respekt for 
egne grenser.

• Bruker naturen 
til undring og 
utfordring. 

Personalet skal:

• Tilrettelegge for 
trygg og utfordrende 
kroppslig lek. 

• Ha gode holdninger 
som bidrar til et 
sundt og variert 
kosthold.

• Tilrettelegge for ro 
rundt måltidene.

• Organisere dagen 
slik at barna får en 
god veksling mellom 
aktiviteter, måltider, 
ro og hvile.

• Være støttende og 
oppmuntrende. 

Personalet skal:

• Være aktiv i uteleken
• Tilrettelegge for 

roligere perioder i 
løpet av dagen. 

• Gå på turer 
tilpasset barnas 
alder og fysiske 
forutsetninger i 
nærmiljøet.

• Oppfordre barna til å 
smake på all mat.

• Sitte med barna 
under måltidene

• Faste rutiner for 
håndvask. 

Personalet skal:

• Snakke om de 
positive effektene av 
sunn mat.

• Oppfordre barna til 
å være selvstendige 
på dobesøk.

• Veilede barna 
slik at de mestrer 
påkledning selv.

• Påse at barn som er 
slitne får pause fra 
lek og aktiviteter. 

• Samtale med barna 
om grenser for en 
selv og grenser ved 
bruk av naturen. 

21



ETIKK 
RELIGION 
FILOSOFI

• Glede seg til en ny 
dag i Kruttverket FUS 
barnehage.

• Føle seg velkommen, 
oppleve trygghet og 
omsorg.

• Oppmuntres til å vise 
omsorg.

• Oppleve å bli tatt på 
alvor.

• Bli møtt med respekt.
• Få kjennskap til 

høytider og tradisjoner 
i ulike religioner og 
kulturer. 

• Utvikle toleranse og 
interesse for hverandre 
og respekt for 
hverandres ulikheter.

• Være stolte av å vise 
omsorg for hverandre, 
dele og vente på tur.

• Hjelpe og gi trøst.
• Få kunnskap om 

høytider og tradisjoner 
i ulike religioner og 
kulturer.

• Oppleve at deres tro, 
spørsmål og undring 
blir tatt på alvor og 
møtt med toleranse og 
respekt. 

• Oppleve spenning 
ved å møte ulike 
religioner og livssyn 
gjennom ulike 
høytidsmarkeringer.

• Få erfaring med å 
visenysgjerrighet, 
respekt og toleranse 
for ulike religioner og 
livssyn.

• Oppleve å ha et godt 
selvbilde.

• Oppleve å få ytre sin 
mening og bli hørt. 

• Høre på og respektere 
hva andre mener. 

Personalet skal:

• Møte barn og voksne 
med tillit og respekt og 
omsorg. 

• Ta barnas initiativ, tro, 
interesse, spørsmål og 
undring på alvor. 

• Hjelpe barna i 
konfliktsituasjoner og 
finne gode løsninger 
sammen. 

Personalet skal:

• Gi barna kjennskap 
til ulike høytider og 
tradisjoner.

• Arbeide målrettet med 
sosial kompetanse. 

• Hjelpe barna med å 
løse konflikter. 

• Skape rom for 
opplevelser, undring, 
ettertanke og gode 
samtaler.

• Hjelpe barna å sette 
ord på følelser. 

Personalet skal:

• Gi kunnskap om 
ulike religioner og 
tradisjoner.

• Gi barna kjennskap 
til at det finnes kirker, 
synagoger, templer, 
moskeer ol. 

• Vise barna viktigheten 
av å inkludere alle.

• Ha fokus på 
nestekjærlighet og 
toleranse.

NÆRMILJØ 
SAMFUNN

• Ha medvirkning til alt 
som berører sitt liv i 
barnehagen.

• Oppleve at egen 
deltakelse påvirker 
fellesskapet.

• Bli møtt med tillit og 
nysgjerrighet. 

• Oppleve voksne som 
meder at barna er 
verdifulle og viktige for 
fellesskapet. 

• Være en del av et 
inkluderende miljø. 

• Oppleve at det tas like 
mye hensyn til gutter 
og jenter.

• Erfare at deres valg og 
handlinger kan påvirke 
situasjoner både for 
dem selv og andre. 

• Ha medvirkning til alt 
som berører sitt liv i 
barnehagen.

• Oppmuntres til å bli 
nysgjerrig på sitt 
nærmiljø og få være 
med og utforske det.

• Oppleve lokale steder 
i nærmiljøet som 
biblioteket, butikken, 
skolene o.l.

• Oppleve at gutter 
og jenter får like 
muligheter.

• Oppleve at de kan 
påvirke egen hverdag.

• Få en gryende 
forståelse av seg 
selv i et større 
samfunnsperspektiv. 
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Personalet skal:

• Arbeide for at alle 
barn får erfare at de er 
verdifulle og viktige for 
fellesskapet.

• Gi barna erfaringer 
med at deres valg og 
handlinger påvirker 
situasjoner både for 
dem selv og andre. 

• Bidra til inkluderende 
fellesskap. 

Personalet skal:

• Gi gutter og jenter like 
muligheter.

• Oppmuntre barn til å 
delta på alle aktiviteter 
i barnehagen.

• Gjennomføre faste 
turer i nabolaget.

• Være nysgjerrig og 
undre oss sammen 
med barna.

Personalet skal:

• Gå på turer i 
lokalmiljøet.

• Gi barna kjennskap til 
steder i lokalmiljøet 
som bibliotek, 
butikken, cafeer, 
lekeplasser skogen osv.

• La barna få oppleve å 
reise med buss og tog. 

ANTALL 
FORM 
ROM

• Utforske og ha tilgang 
til leker med for og 
mønstre. 

• Oppleve voksne 
som er bevisst egen 
begrepsbruk.

• Oppdage og skape 
ulike former og 
mønstre.

• Møte voksne som 
er lyttende og 
oppmerksomme.

• Møte tall og symboler i 
daglige sammenhenger. 

• Få kjennskap til 
førmatematiske 
begreper som: over, 
under, foran, bak, 
rundt osv. 

• Erfare, utforske og leke 
med form, antall og 
mønstre.

• Undre seg over 
likheten og ulikheten 
i møte med størrelse, 
antall og form. 

• Ha tilgang til leker 
som gir erfaring med 
størrelser, antall, rom 
og form. 

• Lære ulike begreper 
som liten/stor, over og 
under osv.

• Få erfaring med å 
sortere

• Få erfaring med å måle 
og veie.

• Oppleve å bruke 
matematikk i 
hverdagen.

• Oppleve glede ved å 
utforske tall, bokstaver, 
former og systemer. 

Personalet skal:

• Være oppmerksom 
og bevisst sin egen 
begrepsbruk.

• Sørge for at barna 
har tilgang til leker 
med form og mønstre 
som gir erfaring 
med sortering og 
sammenligning. 

• Undre seg sammen 
med barna over 
ulikheter og likheter, 
størrelse og antall. 

Personalet skal:

• Gjøre barna 
oppmerksomme på 
ulike geometriske 
former i hverdagen.

• Øve på å telle ved å 
leke med rim og regler, 
eventyr og sang.

• Snakke om ukedager, 
dato, år, i går i dag i 
morgen osv. 

• Dekke bord sammen 
med barna. 

Personalet skal:

• Spille spill med barna.
• Forske og undre seg 

samme med barna.
• La barna være med å 

måle, røre og blande.
• Legge til rette for 

konstruksjonslek
• Leke og utforske tall og 

mengde.

23



NATUR 
MILJØ 
TEKNOLOGI

• Få mulighet til å 
undre seg over de 
ulike årstidene.

• Bli kjent med ulike 
dyr, årstider og vær.

• Få positive møter 
med naturen og 
nærmiljøet.

• Oppleve voksne som 
tar utgangspunkt i 
barnas nysgjerrighet, 
interesser og 
forutsetninger.

• Få erfaring med 
resirkulering og 
gjenbruk. 

• Bli kjent med ulike 
dyr, planter, årstider 
og vær. 

• Få en begynnende 
forståelse for 
samspillet i naturen.

• Undre seg over 
fenomener i naturen.

• Erfare hvordan 
teknikk kan 
brukes i leken og 
hverdagslivet.

• Utvikle en 
begynnende innsikt i 
miljøvern.

• Få studere hva som 
vokser og gror i de 
ulike årstidene. 

• Oppleve glede ved 
å være ute i all slags 
vær.

• Ha kjennskap til 
ulike fugler, planter 
og dyr.

• Få kjennskap om 
insekter og planteliv. 

• Skal hjelpe å sortere 
søppel.

Personalet skal:

• Gi barna gode og 
positive natur og 
uteopplevelser.

• Ta utgangspunkt i 
barnas nysgjerrighet, 
interesse og 
forutsetninger.

• Stimulere til undring 
over naturens 
mangfold. 

Personalet skal:

• Gjøre barna 
oppmerksom på 
naturens mangfold 
og tilrettelegge for 
praktiske erfaringer.

• Snakke om naturens 
samspill under 
matlaging.

• Ha materialer for 
konstruksjonslek 
tilgjengelig. 

• Ta med barna på 
rusken aksjon og 
alltid rydde etter seg 
på tur. 

Personalet skal:

• Ha nødvendig utstyr 
tilgjengelig.

• Tilpasse turer etter 
været.

• Ha oppslagsverk om 
fugler, planer og dyr 
tilgjengelig.

• Ta initiativ til å grave 
i jorden, undersøke 
og studere naturen 
rundt oss. 
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KUNST KULTUR OG 
KREATIVITET:

• Oppleve 
utforskningslyst 
og nysgjerrighet 
rundt å skape og 
eksperimentere.

• Få et mangfold 
av muligheter 
for sansing og 
opplevelser.

• Bruke fantasi, 
kreative tenkning og 
skaperglede.

• Ha tilgang til 
bøker, bilder og 
instrumenter.

• Få positive erfaringer 
med musikk, dans og 
formingsaktiviteter.

• Glede seg over å 
lage noe selv, få et 
eierforhold til dette 
og være stolt av det 
de selv produserer.

• Være sammen 
om kulturelle 
opplevelser og 
oppleve glede vad å 
skape noe felles. 

• Bearbeide sine 
inntrykk gjennom 
kreativitet og kunst.

• Ha mulighet til å 
finne sine egne 
uttrykksformer. 

• Få erfare ulike 
håndverkstradisjoner 
som veve, spikke og 
tove. 

• Få erfaring med 
estetiske fenomener 
i møte med natur og 
ulike uttrykksmåter.

• Oppleve glede 
over å tilegne seg 
kunnskap om ulike 
formingsteknikker.

• Ta i bruk fantasi, 
kreativitet og 
skaperglede.

• Få utfolde seg i 
musikk og dans.

Personalet skal:

• Motivere barna til 
å uttrykke seg og 
gi dem mulighet for 
å finne sine egne 
uttrykksformer.

• Sørge for at barna 
har tilgang til bøker 
bilder, instrumenter 
og materialer 
som stimulerer til 
skaperglede. 

• Gi barna tilstrekkelig 
rom for utforskning, 
sansing, kreative 
tenkning og undring. 

Personalet skal:

• La barna leke og 
forme med ulik 
materiell.

• Legge til rette 
for rollelek med 
utkledningstøy og 
annet materiell som 
stimulerer barnas 
kreativitet.

• Gi barna erfaring 
med saks og lim.

• Gi barna erfaring 
med ulike 
instrumenter. 

Personalet skal:

• Ha et kreativt 
forhold til musikk og 
tekst.

• La barna skape egne 
sanger, tekster og 
fortellinger.

• Introdusere barna 
for et rikelig utvalg 
sanger, tekster og 
fortellinger. 
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Å VÆRE NY I BARNEHAGEN

Vi skal i samarbeid med hjemmet legge til rette for at barnet skal få en trygg og god start i 
barnehagen. Å skape trygghet rundt den nye situasjonen er svært viktig. Vi tilpasser rutiner 
og organiserer tid og rom slik at barnet får tid til å bli kjent, etablere relasjoner og knytte seg 
til personalet og andre barn.  

Slik gjør vi det:

    Før start vil hjemmet motta velkomstbrev med info om barnehagen, tilvenning og    
gruppe barnet skal gå på.

   esøksdager før oppstart

   Kontaktperson

   5 dager tilvenning med foreldrene tilstede.

   Oppstartsamtaler 
 

OVERGANG INNAD I BARNEHAGEN 

Slik gjør vi det:

   Flytting av barn skal være pedagogisk forankret 

   Dialog med foreldre. 

   Velkomstbrev   

   Kontaktperson 

   Besøksdager 

   Vennskap mellom barn. 

   Overgangssamtaler 

PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE – SKOLE 

Alle barn som er født i 2013/14 hører til førskolegruppen. Denne barnegruppen har et eget 
opplegg som strekker seg over hele barnehageåret 2018/2020. Vi vil legge til rette for at det 
skal bli en fin overgang fra barnehagen til skolen for barna. Barnehagen skal sammen med 
foreldre og skole legge til rette slik at barna kan få en god og trygg overgang fra barnehagen 
til skolen. Det viktigste med førskolegruppen er at barna skal få positive erfaringer knyttet 
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til læring og skoleforberedende aktiviteter. Det er viktig å presisere at det ikke forgår formell 
undervisning i førskolegruppen, men at vi lærer og utforsker SAMMEN gjennom lek og 
undring, og at alle barna med det skal kunne glede seg til skolestart. I førskolegruppen 
får barna erfaring med andre aktiviteter enn de andre barna i barnehagen. Det blir lagt 
vekt på å skape positive forventinger til skolestart for barna, samt å la barna gjennom 
utfordrende og varierte aktiviteter oppleve skaperglede, mestringsglede og ikke minst Å HA 
DET GØY! Førskolegruppen holdes ukentlig, og i løpet av året kommer vi innom alle de syv 
fagområdene i rammeplanen. 

I tillegg til førskolegruppen, inneholder planen for overgangen barnehage-skole blant annet 
samarbeidsmøter med de aktuelle skolene, samt førskoledag for foresatte og barna.
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PLANLEGGING,  
DOKUMENTASJON OG 
VURDERING

Målet med planlegging er å sikre at vi bruker kunnskap om barns utvikling og at vi ut fra 
dette legger til rette for en god barnehage. 

Vi planlegger, men ønsker ikke å ha for mye fast opplegg hver dag. Noen ganger kommer 
barna med fantastiske innspill som gjør at vi snur om på dagen vår og i stedet konsentrerer 
oss om det barna er opptatt av i øyeblikket.

Slik gjør vi:

   planlegger turer og aktiviteter for hver gruppe

   lytter til barn og foreldre i planleggingsarbeidet.

   utarbeider månedsplaner for hver gruppe og gjør den kjent for barn og foreldre. 

Målet med dokumentasjon er å synliggjøre arbeidet som gjøres i barnehagen. Det vil også 
si det å ta vare på en hendelse man var med på eller et produkt man har laget, for senere å 
kunne vise det frem. Det vil være forskjellig fra hvordan hver avdeling dokumenterer, men 
det er viktig at alle har et etisk perspektiv på dokumentasjonen.

Slik gjør vi:

   Har god kommunikasjon med foreldre og er åpne for innspill

    Formidler foreldre om hvordan barnet har hatt det i barnehagen gjennom samtaler ved 
henting eller «dagen i dag»

   Gjennomfører foreldresamtaler

   Gjennomfører brukerundersøkelser

   Månedsbrev og bilder. 
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FAGDAGER:  

• 6. og 7. September
• 18. Januar
• 8. Mars
• 31. Mai

   Personalmøter, pedagogisk møter med vurdering og refleksjon av egen praksis

   Nettverksgrupper 

   Aktiv oppdatering gjennom faglitteratur

   FUS egne kurs for assistenter, ped.ledere og daglig leder

   Teoretiske kurs

   Praktiske kurs 

   Befaringer i barnehager

KOMPETANSEPLAN FOR 
PERSONALET
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ÅRSHJUL
MERKEDAGER I KRUTTVERKET FUS

August Hele august Oppstart av nye barn

September 6.-7.
13. 
20. 
Uke 37
Uke 38

Fagdager, 2 dager 
Oppstart Aldersinndelte grupper
Foreldremøte 
Dugnad 
Brannvernuke

Barnehagen stengt

 

Oktober 24. FN-Dagen

November 1. Barnehagen har bursdag! 5 år!!

Desember 1.
6.
13.  
20. 
24.
25.
26.  
27. 
28. 

Frist påmelding 27. og 28. des.
Julelunsj
Lucia 
Nissefest
Julaften
1. Juledag
2. Juledag 
Åpningstid 07.30-16.30
Åpningstid 07.30-16.30

For barna
Barn og foreldre
For barna 
Barnehagen stengt
Barnehagen stengt
Barnehagen Stengt
Påmelding 1. des.
Påmelding 1. des.

Januar 18. Fagdag Barnehagen stengt

Februar 6. 
15. 
27.  

Samefolkes dag 
Karneval
Foreldremøte

Mars Uke 9
8.

Vinteraktivitetsuke 
Fagdag Barnehagen stengt

April 
15.
15.
16.
17.

Frist for registrering av 
sommerferie.
Åpningstid 07.30-16.30
Åpningstid 07.30-16.30
Åpningstid 07.30-12.00

Mai Uke 19.
16.
24.

Dugnad 
17. Mai feiring
Foreldremøte nye barn

Juni 13. Sommerfest

Juli Uke 27, 28, 29 
og 30 

Sommerbarnehage
Åpningstid 07.30-16.30. 

Gjelder barn som er påmeldt i 
gjeldende uker.
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NOTATER:
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KruttverketBarnehagenavn

ALLE HOLDER HENDER

HER ER ALLE VENNER

FUS LEKER MEST

ALLE BARN ER BEST

FUS HEIAROP:

Svartkruttveien 183
1482 Nittedal

Mail: dl.kruttverket@bhg.no
Tlf: 952 55 856

Åpningstid: 06.45 – 17.15


