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Sammen gir vi barndommen verdi; 

Lek og glede, hverdagsmagi og vennegaranti 

 



   
 

 

Innledning: 

Barnehagene i Norge er lagt under kunnskapsdepartementet, og er dermed første 

ledd i utdanningssystemet. Samtidig som vi er en del av utdanningsløpet er det viktig 

å trekke fram barnehagens egenart. Barnehagen er en omsorgs og læringsarena 

med eget lovverk og egen rammeplan.  

 

I følge Lov om barnehager skal alle barnehagen utarbeide en egen årsplan for sin 

virksomhet. Vår årsplan tar utgangspunkt i våre styringsdokumenter og den 

fastsettes av barnehagens SU og godkjennes av barnehagens eierstyre.  

Årsplanen er vårt overordnede plan for alt innhold og aktiviteter i 

barnehagehverdagen og inneholder langsiktige planer med progresjon som fremme 

rat alle barn skal utvikler seg og oppleve fremgang i løpet av barnehageårene. I løpet 

av barnehageåret utvikler vi pedagogiske planer med kortere varighet som 

sannsynliggjør hvordan vi legger til rette for lek, aktivitet og læringsmuligheter i de 

ulike barnegruppene.  

Alle FUS barnehagene skal utarbeide en årsplan for det pedagogiske arbeidet i 

barnehagen. Formålet med Kruttverket FUS barnehage sin årsplan er: 

Det er et arbeidsverktøy for personalet for å styre barnehagen i en bevisst og uttalt 

retning. Den informerer og er utgangspunkt for foresattes mulighet til å påvirke 

barnehagen. 

Den er grunnlag for barnehage myndighetenes tilsyn med barnehagen. Den gir info 

om barnehagens pedagogiske arbeid til eier samarbeidspartnere, politikere, 

kommunen, foreldre og andre interesserte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

Om oss 

Kruttverket fus barnehage eies og drives av Trygge barnehager as og FUS as. 

Barnehagen ligger idyllisk til på Kruttverket i Nittedal kommune med kort avstand til 

skogen og marka. Læringsmiljøet vårt preges av varme og gleder og barna tilbys 

varierte læringsaktiviteter inne og ute.  

 

Hos oss kan det være inntil 85 barn og 20 årsverk.  Barnehagen består av en liten 

base der det er to aldersinndelte grupper, en for de på 1 år og en for de på 2 år.  En 

stor base som består av tre grupper. 2 grupper i alderen 3-4 år og en gruppe for 

førskolebarna.  

Barnehagens åpningstid er kl 0645-1715. Ved påske og jul er åpningstiden kl 0730-

1630. Onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagen kl 12.00. I hele juli er 

åpningstiden kl 0730-1630. 

 

Personalet i barnehagen er vår viktigste ressurs og består av barnehagelærere, 

barne- og ungdoms arbeidere, pedagogiske medarbeidere og kokk. Vi er en gjeng 

med glødende, skapende og engasjerte voksne som er trygge, omsorgsfulle, tydelige 

og rause i relasjoner med barn. For å sikre høy kvalitet på leke- og læringstilbudet i 

barnehagen, jobber vi jevnlig med faglig kompetanseutvikling, relasjonsbygging og 

ivaretakelse av at vi har et trygt og positivt arbeidsmiljø.  

 I kruttverket fus barnehage prioriterer vi leken og barnet først -de er FUS. Målet vårt 

er at barna skal bli den beste utgaven av seg selv og derfor har leken en sentral 

plass hos oss. Med godt utviklede egenledelsesfunksjoner skal alle barna i fus 

barnehagene ha det beste utgangspunktet for livslang læring, vekst og utvikling. 

 

Heidi Selnes Aune 

Daglig leder 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

FUS 

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’ serviceerklæring 

Forskrift om miljørettet helsetilsyn 

 

 

 

http://www.fus.bhg.no/
http://www.tryggebarnehager.no/


   
 

FUS Visjonen 

Visjonen er vår ledestjerne og den staker ut retningene for hva vi ønsker at vi skal 

oppnå både nå og i fremtiden. Visjonen er det vi strekker oss etter hver dag i møte 

med barna, foreldre og kollegaer.  

 
 

 

 

 

 

Vi gir barndommen verdi ved å: 

 Gi tid og rom for lek 
 Være trygge tilknytningspersoner som bidra til å styrke barnas selvfølelse og 

egenverd 

 Filosofere og undre oss sammen med barna 

 Ta ale barna på alvor 

 Gi rom for barnas egen kulturskaping 

 

Vi fyller barndommen med lek og glede gjennom:  

 Å gi tid og rom for leken 
 Å gi inspirasjon til leken 

 Å gi barna positiv oppmerksomhet 

 Å være aktivt deltakende i barnas lekehverdag 

 Å spre glede g humor 
 

Vi fyller dagene med hverdagsmagi gjennom: 

 Å være aktivt deltakende i barnas lek 
 Å være spontane og engasjerte 

 Å dele opplevelser og erfaringer med hverandre 

 Å være kreative og skapende 

 Å ta vare på de små øyeblikkene 

 

Vi har vennegaranti:  

 Vi har vennskap i fokus 
 Vi fremmer barnas sosiale kompetanse 

 Vi skaper felles opplevelser 

 Vi er tilstede og tilgjengelig for veiledning i barnas lek og relasjoner  

Sammen gir vi barndommen verdi, 

lek og glede, 

Hverdagsmagi og vennegaranti. 

 



   
 

Kundeforventninger og hovedmål 

Vi skal legge til retter for et godt samarbeid og god dialog med foresatte for barnets 

beste. Som foreldre i en FUS barnehage kan du forvente av oss (jmf 

Serviceerklæring FUS barnehagene): 

 

 Barnet ditt skal ha en lekevenn. For noen barn går dette veldig lett, mens for 
andre kan dette ta litt mer tid. Vi ser hvor vesentlig vennskap er for barnet, det 
skaper trygghet, glede og utvikling.  

 Vi skal være gode rollemodeller. Vi skal gå foran som gode og trygge 
eksempler, lede an i lek og moro, og bruke vår profesjonalitet og kompetanse 
til å ivareta, forstå, skape trygghet og varme.  

 Vi skal ha lekekompetanse. Vi skal være veiledere og pådrivere i å la leken 
komme først, og bruke leken til læring og mestring.  

 Vi skal finne hverdagsmagi. De magiske øyeblikkene som oppstår når barn 
gjør en ny oppdagelse og utvider sin horisont er noe av det som driver oss. 
Dette skal vi legge til rette for og være oppmerksomme på.  

 Vi skal se det beste i barnet ditt. Alle barn er unike, og alle har ulike styrker og 
egenskaper. Sammen med oss og de andre barna skal ditt barn oppleve glede 
og anerkjennelse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

FUS verdier 

Verdiene, målene og satsningene til FUS preger kvaliteten på det pedagogiske 

innholdet og relasjonene i Kruttverket FUS barnehage.  

 

VERDIENE VÅRE 

Verdiene er kulturbærende i vår organisasjon. Verdiene forteller oss 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 visjonene. Vi viser 

verdiene i våre holdninger og handlinger i samspill og relasjonene i lærings- og 

arbeidsmiljøet vårt.  

 

 

GLØDENDE  

 Vi tar eierskap til våre oppgaver og er stolte av jobben vi gjør 
 Vi deler vårt brennende engasjement med andre 

 Vi er kunnskapssøkende og kommuniserer vår fagkompetanse 

 Vi fremsnakker hverandre og sprer inspirasjon og glede i hverdagen 

 

SKAPENDE 

 Vi har mot til å utfordre gamle vaner og skaper nye, forbedrede løsninger 
 Vi er nysgjerrige og verdsetter handlekraft og kreativitet 

 Vi er løsningsorienterte og ser muligheter fremfor begrensinger  

 Vi utfordrer vårt eget og andres tankesett 
 

TILSTEDEVÆRENDE  

 Vi er oppmerksomme og bryr oss om hverandre 
 Vi er konsentrerte, lytter aktivt og kommer med konstruktive tilbakemeldinger 

 Vi tar avgjørelser basert på fakta og kunnskap 

 Vi er grundige og holder det vi lover 
 

 

Målene våre  - kjenneregn ppå FUS barn 

 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 tiltak for å nå målene: 

 Vi er gode rollemodeller som ser og anerkjenner barnas mestring og ressurser 
og bekrefter at de gode nok som de er 

 Vi har fokus på lekens egenverdi og legger til rette for lek på barnas 
premisser. Vi er gode rollmodeller som styrker barnas sosiale kompetanse. 

 Vi tar barn på alvor og støtter, veileder og tilrettelegger for barnas individuelle 
behov. 

 Vi er trygge, glødende og skapende i samspill med barna, og legger til rette for 
at lek, vennskap, glede og humor preger hverdagene våre.  

 

 

 

“Barnet først” og “evalueringen av tuning in to Kids i 

norske barnehage” 

 

Faglig bakgrunn 

Barnehageårene er en viktig periode for barnas følelsesmessige utvikling. 

Barnehagen har derfor en viktig rolle i å tilrettelegge for utvikling av barnas evne til å 

forstå og håndtere sine emosjonelle kompetanse. 

 

“Barnet først” er foruten FUS slagord, også en kompetanseutvikling i FUS 

barnehagene som følges med et forskningsprosjekt via Universitetet i Oslo i 

barnehageåret 2019/2020. Barnet først bygger på et forskningsbasert program, 

Tuning in to Kids (TIK), som har som mål å styrke barnas emosjonelle og sosiale 

kompetanse, og CLASS observasjonsmetode som har tilsvarende mål i forhold til 

emosjonell støtte, ved siden av å bedre læringsmiljøet i barnehagene.  

TIK lærer omsorgspersonene egenskaper og teknikker for å gjenkjenne, forstå, og 

håndtere egen og barnas følelser. Barnet først er en kompetanseutvikling for alle 

barnehagens ansatte, der treningen foregår over tid og kan understøtter, utvikles og 

innarbeides i det daglige arbeidet med barnehagens barn og i samarbeid med gode 

kollegaer.  

Nyere forskning viser at der er relasjonskompetansen til barnehagens ansatte som 

har betydning for barnas opplevelse av kvalitet. Dette tar fus på alvor og ønsker 

derfor å forske på om kompetanseutviklingen til personalet bidrar til høyere kvalitet 

på den sosioemosjonelle støtten, læringsstøtten og avdelingen organisering.  

Personalet i Kruttverket FUS barnehage skal i gang med denne 

kompetanseutviklingen høsten 2020. Vi starter opp med forankring av 



   
 

kompetanseutviklingen Barnet først i lederteamet og skal fortsette med personalet 

løpet av høsten.  I løpet av høsten vil vi ha to CLASS ressursperson som stette 

internt og skal være observatør i andre FUS barnehager. 

 

 

Matglede og måltider i barnehagen – FUS smartmat. 

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.  

Vi har god tid til måltidene og barna skal oppleve dem som hyggelige og noe de 
gleder seg til. Gjennom medvirkning i mat og måltidsaktiviteter motiveres barna til å 
spise næringsrik mat og får grunnleggende forståelse for hvordan ert rikt og variert 
kosthold kan bidra til god helse. 

 

Påfyll av næringsrik mat og god stemning rundt måltidene gir barna glede og 
overskudd til lek, aktivitet og konsentrasjon.  

 

På kjøkkenet har vi en super  kokk som tilbereder og tryller frem de lekreste retter i 
tråd med fus sine retningslinjer om SmartMat.  

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

Satsningsområde 

Livsglede og uteliv! 

Vi 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.  

 

 

 

 

 

 



   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 



   
 

Barnehagens formål og innhold. 

 

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: 

 
- Lytte og observere og hjelpe barna. 
- Har gode samtaler 
- Hjelper barna med å sette ord på følelser og opplevelser 
- Gir bekreftelse og forståelse 
- Tilrettelegge det fysiske miljøet slik barna ønsker. 
- Skjerme god lek 
- Lar barna bygge vennskap. Både på avdeling og på tvers på huset. 
- Oppmuntrer barnas ideer og initiativ. Ta de med på planleggingsmøter av 

arrangementer for barna. 
- 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 hvor vi noterer ned barnas svar. Bruker 

FUS sitt skjema. 
 

 

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. 

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

- deltar i barnas lek 

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

- gir trøst og ros. 

- 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, skyver på måltider om nødvendig. 

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

- hjelpe alle barn inn i gode lekerelasjoner 

- vi tilfører nye impulser til barna gjennom prosjektarbeid og hverdagsaktiviteter. 

- går turer i nærmiljøet og leke med dem ute. 

- reflekterer over hvilke typer materialer som kan styrke, inspirere og løfte rolleleken. 

 

Personalet er deltakende ved å blant annet: 

- være den som hjelper leken videre når den stopper opp. Gir barna materiell og 

rekvisitter. Utstyr de trenger. 

Gi barna nye impulser som bidrar til å videre utvikle leken, ny idé, nytt forslag. 

- være fokusert og nysgjerrige sammen med barna både inne og ute! 

- bidra til å finne løsninger, ta initiativ til å hente ting, skjerme. 

- reflektere over observasjoner man gjør av barnas lek og diskuter med kolleger på 

møter for å utvikle leken og relasjoner.  

 

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 barns lek på alvor, leken er grunnlaget for barns læring og allsidige utvikling 

- Utforske og under seg sammen med barna og være bevisst på hva barna kan lære i 

leksituasjoner. 

Lage tid og rom for samtale og refleksjon, mellom barn og mellom voksne og barn.  

 

 

 
Danning  

Danningsbegrepet i rammeplanen må ses som mer enn utvikling, mer enn læring, 

mer enn omsorg, mer enn oppdragelse og mer enn sosialisering. Samtidig rommer 

danning alt dette. En danningsprosess setter barna i stand til å håndtere livet ved at 

de utvikler evnen til å forholde seg prøvende og nysgjerrig til omverden og til å se 

seg selv som et verdifullt medlem av et større fellesskap.  

 

Slik arbeider Kruttverket FUS barnehage med danning: 

  

-Vi bekrefter, benevner, og anerkjenner alle barns følelser  

-Vi støtter og møter barns initiativ og gir barna tro på seg selv og egen dømmekraft 

-Vi utfordrer og gir muligheter ut ifra hvert enkelt barns forutsetninger 

- Vi hjelper barna til å forstå at deres handlinger kan påvirke andre. 

- Vi støtter barna i å håndtere motgang  

- Vi bidrar til at barna skal utvikle forståelse og respekt for mangfold og det som er 

annerledes. 

 



   
 

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.  
 
 
 

 



   
 

Bærekraftig utvikling: 

  

Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på livet på jorden vår, det handler om at 
mennesker som lever i dag, får dekket sine grunnleggende behov uten å ødelegge 
fremtidige generasjoners 
Barna skal få naturopplevelser og bli kjent med naturens mangfold. 
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: 
  
- La autentiske naturopplevelser danne grunnlag for en begynnende miljøbevissthet. 
(dette driver vi allerede med når vi går på turer, i forskning vektlegger 
miljøforkjempere positive naturopplevelser i barndommen som stor betydning for et 
miljøengasjement i voksen alder) 
- vise respekt for naturen som egenverdi 
- være undrende og utforske skogen og nærmiljøet sammen med barna. 
-Personalet lærer barna om gjenbruk, og bruker det vi kan på nytt. 
-Barna opplever verdier som: «vi kaster ikke unødvendig mat», «vi reparerer tingene 
våre», «vi leverer ting til resirkulering». 

 
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 
 - vennekompetanse 
- 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. Sant 
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.  



   
 

- 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.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

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. I alle settinger i barnehagen 

 

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, både 

kroppslige og 

verbale uttrykk.  

Bli kjent med bøker, 

sang tekst, rim, dikt 

og regler.  
Være en del av et 

språkstimulerende 

miljø. 
Benevning  

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.  

rollelek 

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 

kommunikasjonsformer 

og leke med tekst. 

Oppleve å delta aktivt i 

samtale.  

rollelek 

 
Personalet skal: 

Synge fortelle og ha 

bevegelses leker 

sammen med barna 

Se og lytte til barna. 

Ha bøker 

tilgjengelig. 

Personalet skal: 

La barna være med 

å forme innholdet i 

samlingsstund. 

Filosofere og undre 

oss sammen med 

barna. 

Personalet skal: 

Gi barna kjennskap til 

og leke med bokstaver 

Sette ord på tanker og 

følelser i lek og 

hverdagssituasjoner. 



   
 

Vise glede og 

tilstedeværelse ved 

høytlesing. 

Ikke snakke over 

hodet på barna.  

 

Bruker bøker og 

bilder i samling og 

hverdagssituasjoner. 

Veilede barna i å 

løse konflikter ved 

hjelp av ord og 

samtale.  

Tilrettelegge og 

delta i rollelek 

Støtte barna når de 

øver på å telle, sortere, 

stave, skrive og lekse. 

Høytlesing for barna. 

Leke med rim, regler, 

gåter og vitser.  

Tilrettelegge og delta 

aktivt i rolleken 

 

 

KROPP  

BEVEGELSE, 

MAT OG 

HELSE 

Oppleve ro rundt 

måltidene Oppleve 

måltidet som en 

hyggelig stund. 

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. 

Fokus på god 

håndhygiene 

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.  

Fokus på god 

håndhygiene 

Oppleve hva sunn mat 

gjør med kroppen. 

Erfare selvstendig 

trening på hygiene. 

Få erfaring med 

førstehjelp. 

Oppleve mestring i 

påkledningssituasjoner. 

Oppleve turer i 

nærmiljøet. 

Oppleve at det er greit 

å bli sliten 

Utvikle respekt for 

egne grenser. 

Bruker naturen til 

undring og utfordring.  

Fokus på god 

håndhygiene 



   
 

 
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.  

 

 

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 

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.  



   
 

 
møtt med toleranse og 

respekt.  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.  

 
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. 

 

 



   
 

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.  



   
 

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.  

 

 

 

 

 



   
 

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. 

- Besøksdager før oppstart 

- Kontaktperson 
-  5 dager tilvenning med foreldrene tilstede. 
- Kortere dager ved oppstart, i dialog med foreldre.  
- 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  

 

Førskolegruppa 
 
De eldste barna skal få mulighet til å glede seg til å begynne på skolen og oppleve at 
det er en sammenheng mellom skolen og barnehagen. Barnehagen skal legge til 
rette for at de eldste barna har med seg erfaringer, kunnskaper og ferdigheter som 
kan gi dem et godt grunnlag og motivasjon for å begynne på skolen. Barnehagen 
skal bidra til at barna kan avslutte barnehagetiden på en god måte og møte skolen 
med nysgjerrighet og tro på egne evner. 
 
Barnehagen skal i samarbeid med foreldre og skolen legge til rette for at barna kan få 
en trygg og god overgang til skole og evt. skolefritidsordning.  for å imøtekomme 
dette snakker vi mye med skolen og hvilken skole de skal begynne på. 
Førskolebarna er på egen avdeling i barnehagen. Dette gjør vi for å fylle dagene 
deres med lek, aktiviteter, prosjekter og samlinger som er tilpasset førskolebarna.  
 
I tillegg til å ha skoleforberedende oppgaver vil vi ha fokus på selvstendighet og den 
sosioemosjonelle utviklingen hos barna. Det at barna viser omsorg og empati for 
hverandre, har evne til selvregulering og ha trygge relasjoner vil være med på å gjøre 
overgangen til skolen trygg og positiv.  



   
 

 
Dette gjør vi også for å sikre en så god og trygg overgang som mulig: 
 

 Vi besøker skolens uteområde på turdager.  
 Sammen med foreldrene fyller vi ut et overgangsskjema om barnets utvikling 

og ressurser som vi overbringer til skolen. 
 Vi har overføringsmøter med skolen.  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

Planlegging, Dokumentasjon og vurdering 

 

Barnehagen er en pedagogisk virksomhet som skal planlegges, dokumenteres 
og vurderes. Barnas medvirkning og rom for spontanitet skal vektlegges.  

 

Planlegging: 

Rammeplanen pålegger barnehagen å utarbeide en årsplan som skal brukes 
som et arbeidsredskap for personalet i barnehagen. Dette er grunnlaget for 
avdelingens planer og brukes aktivt i planleggings og evalueringsarbeid. 
Planleggingen skal baseres på kunnskap om barns trivsel og allsidige utvikling, 
individuelt og i gruppe. Den skal også baseres på observasjon, dokumentasjon, 
refleksjon, systematisk vurdering og samtale med barn og foreldre. 

 

Dokumentasjon: 

Dokumentasjon av det pedagogiske arbeidet kan gi foreldre, lokalmiljøet og 
kommunene som barnehagemyndighet informasjon om hva barn opplever, 
lærer og gjør barnehagen og hvordan barnehagen oppfyller kravene i 
barnehageloven og rammeplanen. Pedagogisk dokumentasjon er en 
arbeidsmetode der personalet igjennom refleksjon over egen praksis kan 
tilegne seg ny kunnskap og videreutvikle arbeidet.  

I kruttverket FUS bruker vi Mykid som informasjon og kommunikasjonskanal 
mellom barnehagen og hjemmet.  

 

Vurdering: 

Tilbakemeldinger fra foreldre er viktige for oss i vurderingsarbeidet. Gjennom 
daglige samtaler, foreldremøter, utviklingssamtaler og resultater fra 
foreldreundersøkelsen er med på å danne grunnlaget for utviklingsarbeidet i 
barnehagen.   
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

Kompetanseplan for Personalet 
 
“Personalet og deres kompetanse er barnehagens viktigste ressurs og en 

forutsetning for at barnehagen skal være en god arena for omsorg, lek, danning 

og læring” (Stortingsmeldingen om kvalitet i barnehagen, 2019) 

 

FUS barnehagene har som mål å bli Norges beste barnehager. For å nå dette 

målet ønsker vi kompetente og myndiggjorte medarbeidere som bidrar til den 

gode kvaliteten.  

 

Som pedagogisk samfunnsinstitusjon må vi være i endring og utvikling. Vi skal 

være en lærende organisasjon slik at vi er rustet til å møte nye krav og 

utfordringer. Kvalitetsutvikling innebærer en stadig utvikling av personalet.  

 

For å innfri forventningene i Serviceerklæringen og nå målene våre, har vi stort 

fokus på utvikling av fagkompetanse, relasjonskompetansen og det psykososiale 

leke – og arbeidsmiljøet i barnehagen vår.  

 

 

 

 

 

 

KOMPETANSEPLAN FOR PERSONALET BARNEHAGEÅRET 2020-2022  
 Relasjonskompetansen 
 Egenledelse i lek og læring 

 Barnet først - CLASS 

 Turning in to kids 

 HMS/beredskap 

 OTL – veiledning 

 

VI JOBBER MED FAG – KOMPETANSEUTVIKLING I LÆRENDE MØTER OG VEILEDNING 

 Avdelingsmøter 
 Personalmøter 

 Ledermøter 

 Planleggingsdager 

 Kurs – kompetanseheving internt i FUS kjeden 

 Eksterne kurs 

 Planlagt veiledning med personalet 

 Her og nå veiledning i barnehagehverdagen 

 

 



   
 
 

 

 

    FUS HEIAROP 

 

ALLE HOLDER HENDER 

HER ER VI ALLE VENNER 

FUS LEKER MEST 

ALLE BARN ER BEST 

 

 

 

 

Svartkruttveien 183 

1482 Nittedal 

Mail: dl.kruttverket@bhg.no 

Tlf: 95255856 

Åpningstid: 06.45-17.15 

mailto:dl.kruttverket@bhg.no

