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Mosjøen FUS barnehage er pedagogisk arena for barn mellom 1-6 år  Vi ligger i naturskjønne 
omgivelser på Kippermoen med flotte turmuligheter rett utenfor gjerdet 

I vår barnehage står rammeplanen og lov om barnehage §1 og §2 sentralt i vårt  
arbeid med barna 

Barnehageloven §1
Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg 
og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling  Barnehagen skal 
bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt 
for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og 
solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i 
menneskerettighetene  

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang  De skal lære å ta vare på seg 
selv, hverandre og naturen  Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter   
De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger 

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenner barndommens egenverdi  
Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for 
fellesskapet og vennskap  Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide 
alle former for diskriminering 

Barnehageloven §2
Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet  Barnehagen skal gi barn muligheter  
for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter 

Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og 
kulturelle bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur  Barnehagen skal formidle 
verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve 
glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap 

MOSJØEN FUS BARNEHAGE 
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Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer 
med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter  Barnehagen skal ha en 
helsefremmende og en forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller  
Departementet fastsetter en rammeplan for barnehagen  Rammeplanen skal gi retningslinjer 
for barnehagens innhold og oppgaver  Barnehagens eier kan tilpasse rammeplanen til lokale 
forhold  Med utgangspunkt i rammeplan for barnehagen skal samarbeidsutvalget for hver 
barnehage fastsette en årsplan for den pedagogiske virksomheten 

Formålet slår fast at barnehagen skal videreføre et helhetlig læringssyn der omsorg, lek, 
læring og danning skal være grunnlag for barnas allsidige utvikling  Barnehagen skal også 
bygge sin virksomhet på verdigrunnlaget og innholdet som er fastsatt i barnehageloven 

Rammeplanen finner du her: http://www lovdata no/for/sf/kd/kd-20060301-0266 html
Rammeplanen med temahefter kan kjøpes gjennom: Akademika as, tlf 22 18 81 23 

Barnehagens vedtekter blir delt ut, og den blir signert av foreldrene

ANDRE STYRINGSDOKUMENTER
Vedtekter, Årsplan, Etiske retningslinjer, Stortingsmelding 24 kvalitet i barnehagen, 
Stortingsmelding 19 tid for lek og læring, Serviceerklæring, Månedsplan, FUS barnehagens 
kundeløft, oppfølgingsplaner for barnehagen og forskrift om miljørettet helsevern 
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I Mosjøen FUS barnehage skal personalgruppa være profesjonelle medarbeidere  
som er positive og imøtekommende overfor barna, foreldrene og hverandre 
Dette betyr at alle voksne til enhver tid møter barnet og foreldre når de kommer til 
barnehagen  Vi snakker med foreldrene om barnas dag i barnehagen 

Vi skal ha en hverdag sammen med barna som er preget av glede, humor og lekenhet,  
samt å være trygge voksen personer som viser kjærlighet og omsorg for det enkelte barn   
Dette vises gjennom at vi er genuint er opptatt av barna og deres dag i barnehagen   
Barna skal se at vi som voksne ikke er redd for å gå inn i dere lek 

Vi skal bidra til å utvikle barnas sosiale kompetanse, gjennom lek og læring,  
og individuelle forutsetninger  Dette gjør vi gjennom å være:
Glødende, skapende og tilstedeværende

I alle situasjoner med barna  Det er viktig at de voksne ser barna som et enkelt individ og 
hvor de står i forhold til lek, læring og sosial kompetanse

FUS-BARNEHAGENS VISJON
Sammen gir vi barndommen verdi: Lek og glede, hverdagsmagi og vennegaranti.
Hos oss kommer leken og vennskapet først

FUS BARNEHAGENS KAMPROP:
Alle holder hender
Her er vi venner
FUS leker mest
Alle barn er best

FUS-BARNEHAGENS MÅL:
 - FUS-barn skal igjennom tiden hos oss opparbeide seg et positivt selvbilde 
 - FUS-barn er trygge og forskende, trives i lek og har vennekompetanse   

Dette utvikles med at de voksne gjør barna trygge sammen med andre barn 
 - FUS-barn gleder seg til " resten av livet"  De vet at de har påvirkningsmuligheter og at 

innspillene deres teller 
 - FUS-barn har det gøy i barnehagen, gjennom at dagen skal inneholde lek læring 

sammen med gode venner 

VÅRE VERDIER
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ANSVAR OG ROLLER
Barnehageeier
Barnehageeieren har det overordnede ansvaret for at barnehagen drives i samsvar med 
gjeldende lover og regelverk, jf  barnehageloven § 7 første ledd  Barnehageeieren har 
dermed juridisk ansvar for kvaliteten på barne- hagetilbudet  Et kompetent pedagogisk 
personale er en forutsetning for et barnehage- tilbud av god kvalitet  Det forutsettes derfor 
at barnehageeieren vektlegger de ansattes faglige og pedagogiske vurderinger i sin styring 

Barnehageeieren kan tilpasse rammeplanen til lokale forhold, jf  barne- hageloven § 2 
åttende ledd  Barnehageeierens lokale tilpasning bør fremgå av barnehagens vedtekter  

Daglig leder
Styreren er gitt det daglige ansvaret i barnehagen; pedagogisk, personalmessig og 
administrativt  Styreren skal sørge for at det pedagogiske arbeidet er i tråd med 
barnehageloven og rammeplanen, og at personalet utvikler en felles forståelse for 
oppdraget som er gitt i disse  Styreren skal sørge for at personalet får ta i bruk sin 
kompetanse  En forutsetning for en forsvarlig pedagogisk og administrativ ledelse er et 
godt samarbeid med barnehageeieren, barnehagens pedagogiske ledere og barnehagens 
øvrige personale  Styreren leder og følger opp arbeidet med planlegging, dokumentasjon, 
vurdering og utvikling av barnehagens innhold og arbeidsmåter og sørger for at hele 
personalgruppen involveres  Styreren skal sikre at barnehagen har innarbeidet rutiner for 
samarbeid med relevante institusjoner, slik som skolen, helsestasjonen, den pedagogisk- 
psykologiske tjenesten og barnevernet  

Pedagogisk leder 
Pedagogisk leder er gitt ansvaret for å iverksette og 
lede det pedagogiske arbeidet, i tråd med godt faglig 
skjønn. Den pedagogiske lederen skal veilede og sørge 
for at barnehageloven og rammeplanen oppfylles 
gjennom det pedagogiske arbeidet. Den pedagogiske 
lederen leder arbeidet med planlegging, gjennomføring, 
dokumentasjon, vurdering og utvikling av arbeidet i 
barnegruppen eller innenfor de områdene han/hun er 
satt til å lede  (Rammeplan 2017 s 15)
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I Mosjøen FUS barnehage ser vi på hvert enkelt barn som unikt  Barn har kompetanse,  
er nysgjerrige, kreative, spontane og fordomsfrie  Dette ønsker vi å verdsette gjennom å 
vise respekt, gi barnet muligheten til å føle seg sett og hørt og anerkjent gjennom barnas 
uttrykk  De voksnes rolle blir å støtte, veilede og motivere til utvikling 

Vår barnehage består av 7 grupper:
 - Småbarnsgruppene heter: Skravlekoppen, Tassefot og Koseklumpen
 - Storbarnsgruppene heter: Lykketroll, Skogstroll, Rocketroll og Mini Skogstroll 

På huset hos oss jobber: 
 - Daglig leder: Anne Beate Pedersen
 - Rocketrollan: Pedagogisk leder Lisbeth Sørå og Barnepleier Else Strøm Mikalsen 
 - Skogstrollan: Pedagogisk leder Hogne Kleiven Lorentzen,  

Barne og Ungdomsarbeider Marita Sofie Skundberg og ekstraressurs Susanne M  Strand
 - Mini skogstrollan: Pedagogisk leder Gunn Torill Granmo og  

Barne og Undomsarbeider Vivi Ann Antonsen
 - Lykketrollan: Pedagogisk leder Linda Kristin Jensen og Assistent Christian Thomsen

Småbarn består av: 
 - Skravlekoppen: pedagogisk leder Hege Antonsen og Barne og  

Undomsarbeider Stian Benjaminsen
 - Tassefot: Pedagogisk leder Lotte Vindstad Jensen,  

Barne og Undomsarbeider Silje Mari Larsen
 - Artigkladden: Pedagogisk leder Yvonne Berentsen Rasmussen og  

Assistent Tone Helen Knutsen

OM MOSJØEN FUS BARNEHAGE



Sammen gir vi barndommen verdi:
         Lek, glede, hverdagsmagi og vennegaranti
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RAMMEPLANEN 
BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT 
Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg 
og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling  Barnehagen skal 
bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt 
for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og 
solidaritet, verdier om kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i 
menneskerettighetene 

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang  De skal lære å ta vare på seg 
selv, hverandre og naturen  Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter   
De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger 

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  
Barnehagen skal tilby barn under opplæringspliktig alder et omsorgs- og læringsmiljø som 
er til barns beste 

Barnehagen skal støtte og ta hensyn til det enkelte barn, samtidig som hensynet til 
fellesskapet ivaretas  Barnehagen skal sikre barn under opplæringspliktig alder et 
oppvekstmiljø som både gir utfordringer som er tilpasset barnets alder og funksjonsnivå og 
trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger  Barnehagen skal styrke barns muligheter 
for læring og aktiv deltakelse i et fellesskap med jevnaldrende  Barnehagen skal ha de 
fysiske, sosiale og kulturelle kvaliteter som til enhver tid er i samsvar med eksisterende 
kunnskap og innsikt om barndom og barns behov  Barnehagen skal ha en helsefremmende 
og en forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller  Barnehagen har en 
samfunnsoppgave i tidlig forebygging av diskriminering og mobbing 
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og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling  Barnehagen skal 
bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt 
for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og 
solidaritet, verdier om kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i 
menneskerettighetene 

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang  De skal lære å ta vare på seg 
selv, hverandre og naturen  Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter   
De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger 

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  
Barnehagen skal tilby barn under opplæringspliktig alder et omsorgs- og læringsmiljø som 
er til barns beste 

Barnehagen skal støtte og ta hensyn til det enkelte barn, samtidig som hensynet til 
fellesskapet ivaretas  Barnehagen skal sikre barn under opplæringspliktig alder et 
oppvekstmiljø som både gir utfordringer som er tilpasset barnets alder og funksjonsnivå og 
trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger  Barnehagen skal styrke barns muligheter 
for læring og aktiv deltakelse i et fellesskap med jevnaldrende  Barnehagen skal ha de 
fysiske, sosiale og kulturelle kvaliteter som til enhver tid er i samsvar med eksisterende 
kunnskap og innsikt om barndom og barns behov  Barnehagen skal ha en helsefremmende 
og en forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller  Barnehagen har en 
samfunnsoppgave i tidlig forebygging av diskriminering og mobbing 

Det norske samfunnet består i tillegg til majoritetsbefolkningen av det samiske urfolket,  
de nasjonale minoritetene og minoritetene med innvandrerbakgrunn  Geografisk mobilitet og 
en økende internasjonalisering har medført at det norske samfunnet er langt mer sammensatt 
enn tidligere  Det er derfor mange måter å være norsk på  Det kulturelle mangfoldet skal 
gjenspeiles i barnehagen  Sosiale, etniske, kulturelle, religiøse, språklige og økonomiske 
forskjeller i befolkningen medfører at barn kommer til barnehagen med ulike erfaringer  
Barnehagen skal støtte barn ut fra deres egne kulturelle og individuelle forutsetninger 
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PROGRESJONSPLAN FOR 
MOSJØEN FUS BARNEHAGE

I Mosjøen FUS barnehage har vi siden 2013 jobbet mye med «Egenledelse i lek og læring» 
som satsningsområder  I 2017 ble det plukket ut 4 begreper fra egenledelse i lek og læring 
disse 4 begrepene er blir det videre satsningsområdet i FUS, de 4 begrepene er eventyrlyst, 
vennegaranti, lekekompetanse og god kommunikasjon  Dette utgjør FUS sitt nye kundeløfte
I progresjonsplanen for små- og storbarnsbasen er det lagt mest vekt på de 4 kundeløftene 
og hvordan vi jobber med dem i barnehagen i forhold til den pedagogiske plattformen vår 
og rammeplanen  
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LEKEKOMPETANSE STORBARN
Evnen til å ha felles oppmerksomhet, regulere følelser, hemme impulser, imitere andre 

sine handlinger, forstå sammenhengen mellom årsak og virkning og språk kompetanse er 
ferdigheter som ligger til grunn for å mestre god lek sammen med andre  

Hvordan jobber vi Rammeplanen Mål

Hvert barn er født med evnen til å leke, men 
barns leke evne utvikler seg ikke av seg selv   
Det avhenger av at et barn blir:
• Lekt med
• Lærer seg å forstå lekesignaler
• Skille mellom liksom og ordentlig
• Lærer seg late som lek  

Det er tre måter barnet utvikler leken på  Utfordre 
egenledelsen, redusere forhold som begrenser 
barnets læring  (stress, mobbing, osv ) Og finne 
rett nivå på utfordringene i forhold til barnet  

En annen viktig faktor for lek er mestringsfølelse  
Mestring dreier seg i stor grad om opplevelsen av 
å ha krefter og kunnskap til å møte utfordringer, 
og følelsen av å ha kontroll over eget liv  

I barnehagen skal vi bygge opp under barnas 
mestringsfølelse og legge til rette for vennskap, 
Variert og allsidig lek 

Voksne skal være rollemodeller for barna i 
forhold til selvrefleksjon og selvregulering  Det vil 
si å skille mellom det som foregår i en selv og det 
som foregår i andre  Nærhet, oppmerksomhet, 
imøtekommenhet sammen med evne til å lytte 
og et ønske om å forstå, bidrar til å etablere en 
relasjon bygget på tillit og troverdighet  Slike 
relasjoner er av stor betydning for barns trivsel, 
utvikling, lek, læring og danningsprosess  

Dette vil vi oppnå gjennom å:
• Gi tid og rom for leken i hverdagen 
• Legge til rette for små lekegrupper 
• Gi nye erfaringer som barna kan bruke i leken  
• Lekende og eventyrlystne voksne sammen 

med barna  
• Et rikt lekemiljø med et variert innhold 

tilpasset barnas kompetanse og modenhet  
• Legge til rette for, og støtte opp under 

opplevelsen av mestring  
• Hjelpe barna i å finne løsninger, både gjennom 

språk og praktiske utfordringer i leken  
• Være trygge voksne som er med å forebygger 

stress og mobbing blant barna  
• Oppsøke natur og nærmiljø som tilbyr 

forskjellige typer lek  

Leken skal ha en sentral plass i 
barnehagen, og lekens egenverdi 
skal anerkjennes  Barnehagen skal 
gi gode vilkår for lek, vennskap 
og barnas egen kultur  Leken skal 
være en arena for barnas utvikling 
og læring, og for sosial og språklig 
samhandling    (R P 2017 s17 )

Barnehagen skal bidra til at 
alle barn kan oppleve glede, 
humor spenning og engasjement 
gjennom lek – alene og sammen 
med andre   (R P 2017 s17)

Stimulere barns verbale og non 
verbale kommunikasjon og legge 
til rette for at alle barn involveres 
i samspill og i samtaler  (R P  2017 
s19)

Kropp, bevegelse, mat og helse 
Barna skal inkluderes i aktiviteter 
der de kan være i bevegelse, lek 
og sosial samhandling og oppleve 
motivasjon og mestring ut i fra 
egne forutsetninger  (R P 2017 s 
31 )

Kommunikasjon språk og tekst
Barnehagen skal bidra til at 
barn leker med språk, symboler 
og tekst og stimulere språklig 
nysgjerrighet, bevissthet og 
utvikling  Bruker språk til å skape 
relasjoner, delta i lek og som 
redskap til å løse konflikter  
(R P 2017 s 30)

Natur, miljø og teknologi
Barnehagen skal legge til rette for 
at barna kan få et mangfold av 
naturopplevelser og få oppleve 
naturen som en arena for lek og 
læring   
(R P 2017 s  33)

2-3 år
• Få erfaring gjennom lek mellom 

ulike størrelser og mengder  
• Legge puslespill 
• Leke seg med tall og regler 
• Skape rom for boltrelek  

3-4 år
• Bruke tall og bokstaver i 

hverdagsaktiviteter  
• Enkel regellek 
• Lære seg fargenavn 
• Lære seg turtagning 
• Samhandle i mindre grupper 

5-6 år
• Utfordre barna gjennom 

samarbeidsoppgaver  
• Bruke telling, sortering, 

kategorisering i lek og i 
hverdagssituasjoner  

• Lek med tall og mengder, i 
eventyr, sang og regler  

• Jobbe med følelser hos seg selv 
og i den enkelte gruppez
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LEKEKOMPETANSE SMÅBARN
I Mosjøen FUS barnehage er vi opptatt av å skape vennskap og relasjoner 

Hvordan jobber vi Rammeplanen Mål

På småbarn jobber vi med lekekompetanse slik: 
Små grupper, lekemiljøer, forskjellige materiale,  
språk, samspill  

Gruppedynamikk: 
På småbarn bruker vi dele barna opp i mindre grupper 
som er tilpasset alder og utvikling  De skal ha mulighet 
til å få ro rundt leken de har, og ha voksne rundt seg som 
kan inspirere og motivere til meningsfylt lek  Det er også 
viktig for oss på småbarn at lekene er lett tilgjengelige 
for barna slik at de kan sette i gang med lek når de selv 
ønsker det, og at vi har leker som innbyr til lek og er 
tilpasset barn fra 0-3 år  

Språk:
Gjennom lek lærer barna en del språk  Det er viktig at de 
voksne er tilstede å støtter barna i leke situasjoner slik at 
de får inn begreper  De største barna på småbarn leker 
mye funksjonslek, og man kan av og til se at de begynner 
å prøve seg på rollelek  Da er det viktig at de mestrer 
språket slik at de får til å kommunisere seg imellom å 
kan videreutvikle leken et steg videre  
 
Voksenrollen:
For at barna skal kunne utvikle lekekompetanse er det 
viktig at de har voksne som er observante og ser hvis barn 
trenger veiledning  Her skal vi som voksne være aktiv og 
veilede barna i den daglige leken slik at de mestrer de 
sosiale spillereglene som er  Vi skal gi barna tid og rom, 
og ha voksne som er tilstede for å videreutvikle leken, 
enten ved å stille spørsmål eller gi dem de rekvisittene 
de trenger for å få leken et videre  Dette vil også over tid 
skape selvstendige barn som kan medvirke i leken ut fra 
alder og hvor langt de er kommet i utviklingen 

Barnehagen skal ivareta 
barnas behov for lek 
• Barnehagen skal gi gode 

vilkår for lek, vennskap og 
barnas egen kultur 

• Leken skal være en arena 
for barnas utvikling og 
læring, og for sosial og 
språklig samhandling 

• Barnehagen skal bidra til 
at alle barn kan oppleve 
glede, humor, spenning og 
engasjement gjennom lek 
– alene og gjennom andre 

(R P 2017, s 17)

Barnehagen skal  
fremme læring 
• I barnehagen skal barna 

oppleve et stimulerende 
miljø som støtter opp 
om deres lyst til å leke, 
utforske, lære og mestre   
(R P 2017, s 18)

Barnehagen skal fremme 
vennskap og fellesskap
• Sosial kompetanse er en 

forutsetning for å fungere 
godt sammen med andre 
og omfatter ferdigheter, 
kunnskap og holdninger 
som utvikles gjennom 
sosialt samspill  

(R P 2017, s 19)

0-3 år
• Tid og rom til lek 
• Tilgjengelige leker/materiale
• Tilgjengelige voksne
• Samspill mellom barn-barn
• Egenledelse i lek og læring
• At barna utvikler vennskap
• At alle finner lekekamerater

De voksne skal:
• Være tilstede i leken
• Være tilgjengelige
• Sørge for at leker er lett tilgjengelige
• Gi barna inspirasjon i leken
• Veilede barn i leken
• Lære barn lekeregler
• Bruke observasjoner
• La barna få medvirke ut fra alder og utvikling
• Ha fokus på egenledelse i lek og læring
• Skape lekeglede
• I barnehagen bruker vi ulike virkemidler for å  

fremme lekekompetanse: 
• Lekemiljøer
• Gruppesammensetninger
• Ulike materialer
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EVENTYRLYST STORBARN
Du kan ikke skape fantasi ut av tomhet sier Vigotsky  Eventyrlyst kan være veldig 

individuelt  Eventyrlyst kan være å leve seg inn i fantasien og videre leke den ut  Det kan 
også være, ønske om å utforske det ukjente  For å kunne ivareta barnas eventyrlyst er det 

viktig med trygghet og tro på egne ferdigheter  Barna trenger mot for å bruke eventyrlysten 
sin, og trenger kompetente voksne som kan møte barna med sin egen eventyrlyst  

Hvordan jobber vi Rammeplanen Mål

Undre oss og Utforske sammen med barna  
Det er de voksne sin oppgave å søke å forstå det 
barna kommuniserer og uttrykker, og respondere 
og anerkjenne det  Voksenrollen hos oss skal 
innebære å gi omsorg, lytte til, anerkjenne og 
støtte barna  

Videre skal vi delta i barns utforskning og 
læreprosesser og legge til rette for prosesser 
der barn og voksne reflekterer og finner svar 
sammen  

Gi rom for lek og rollelek, gi barna erfaringer 
som de kan ta med seg inn i leken i et miljø som 
fremmer kreativitet og fantasi 

Voksne som byr på seg selv, skaper minneverdige 
øyeblikk og som tar barneperspektivet  

Dette gjør vi:
• Ved å stille spørsmål fremfor å gi svar,
• Vise nysgjerrighet i stedet for å gi informasjon, 

og oppmuntre barna til utforskning i tillegg til 
å gi dem overført kunnskap  

• Spørre barna på en åpen måte som gir dem 
lyst til å fortelle mer, og reflektere videre over 
betydningen av det de sier  

• Prøve å se hvordan barn opplever verden   , 
og hva deres erfaringer har lært dem  Gjøre 
noe med eller finne løsninger på vegne av 
barna  

• Legge til rette for lek gjennom godt etablerte 
lekemiljøer inne og ute  

• Gi et stort utvalg materiell i leken som 
fremmer barns kreativitet og fantasi  

Barnehagen bruker ulike virkemidler for å fremme 
eventyrlysten hos barna   
• Forskerfabrikken
• Udefinert materiale
• Egenledelse i lek og læring

Kunst, kultur og kreativitet 
I arbeid med fagområdet skal 
personalet stimulere barnas 
nysgjerrighet, utvide deres 
forståelse og bidra til undring, 
undersøkelser, utprøvinger og 
eksperimentering  Barnehagen 
må legge til rette for og 
videreutvikle barns kreative 
prosesser og uttrykk    
(R P 17  s32)

Natur miljø og teknologi
Barnehagen skal legge til rette 
for at barna kan få et mangfold 
av natur opplevelser og få 
oppleve naturen som en arena 
for lek og læring   Barnehagen 
skal legge til rette for at 
barna kan forbli nysgjerrige 
på naturvitenskapelige 
fenomener, oppleve tilhørighet 
til naturen og gjøre erfaringer 
med teknologi og redskaper  
(R P 2017 s33)

Antall, rom og form
Fagområdet skal stimulere 
barns undring, nysgjerrighet og 
motivasjon for problemløsning  
(R P 2017 s 34)

2-3 år
Utforske og oppleve naturen 
Se endringer i naturen i forhold til 
vær og årstid 
Barna skal få oppleve 
naturmateriale som lekeplass, 
aktivitetsarena og scene 

3-4 år
Barna skal kunne ulike typer 
rollelek 
Vi skal gi barna 
forskerkompetanse 
 
Barna skal undre seg og 
eksperimentere med mat   

5-6 år
Være medvirkende gjennom et 
prosjekt over tid 
Barna skal undre seg og 
eksperimentere på naturen 
Barna skal holde på med 
forskerfabrikken  
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EVENTYRLYST SMÅBARN
Hvordan jobber vi: Rammeplanen Mål

På småbarn er vårt fokus: 
Undre oss og utforske sammen med barna

Natur og nærmiljø
Vi skal legge til rette for turer som er tilpasset deres alder og utvikling  Vi 
har mye fokus på turer i skogen og nærmiljøet, og av og til prøver vi oss 
på lengre turer der man tar med vogn og matpakke  Vi ønsker at barna 
skal få en positiv opplevelse av det å være i naturen, og gjøre dem trygg 
på det å ferdes utenfor barnehagen  

Et annet viktig område for oss er å skape barn som er nysgjerrige på hva 
vi kan finne i naturen, for eksempel det å finne maur og følge den på sin 
ferd, se på fugler som flyr og bor i trærne og lage byggverk med det vi 
finner i naturen som steiner og kongler  

Lek og læring
I forhold til leken skal barna få positive opplevelser av det å bruke 
fantasien sin  Vi har lagt til rette for mindre lekemiljøer på basen ut 
fra hva vi ser at barna er opptatt av  Ulike lekemiljøer vi har i dag er 
lekekjøkken og dukkekrok der barna kan leke at de for eksempel lager 
mat  Vi har et rom med byggeklosser i ulike størrelser og fasonger, samt 
en bilbane som er laget i høyde med barna  Vi har også biler i ulike 
former og størrelser, bilmatte og en stor bil som barna kan leke at de er 
på tur i + klatrestativ med sklie inne 

Kunst kultur og 
kreativitet 
I arbeid med fagområdet 
skal personalet stimulere 
barnas nysgjerrighet, 
utvide deres forståelse 
og bidra til undring, 
undersøkelse, utprøvinger 
og eksprimentering  

Barnehagen må legge til 
rette for å videreutvikle 
barns kreative prosesser 
og uttrykk  (R P/2017 s,32)

Natur, miljø og teknologi
Barnehagen skal legge 
til rette for at barna kan 
få et mangfold av natur 
opplevelser og få oppleve 
naturen som en arena for 
lek og læring  

0-3 år
• Gi barna tid og 

rom til lek 
• Få erfaring med 

naturen og 
nærmiljøet

• Gjøre barna 
trygge på å bruke 
fantasien sin

• Daglige samtaler 
med barna

• Utfordre seg selv 
etter alder og 
utvikling

• Nysgjerrige 
voksne

• Nysgjerrige barn
• Smake på nye ting
• Selvstendige barn

Kjøkkendager
Vi har også kjøkkendager 1 gang i uken, her skal vi ha fokus på å servere 
et sunt og variert kosthold til barna  Vi skal også gi dem rom og tid til å 
spise selv ved måltidene, og la barna få smake på nye ting  

Hverdagssamtalen
Det er viktig for oss at vi snakker med barna om det vi opplever i 
hverdagen  Det å la barna få undre seg sammen med oss voksne og andre 
barn  Etter hvert som de får mer språk vil det være naturlig å la barna få 
fortelle en del selv hva de har opplevd og hva som opptar de i hverdagen  

Voksenrollen: 
De voksne skal være: 
• Engasjerte
• Fantasifulle
• Trygge
• Kreativ
• Nysgjerrige
• Tørre å by på seg selv 
• Utforskende sammen med barna
• Være på jakt etter magiske og spennende øyeblikk
• Støtte barns initiativ

I barnehagen bruker vi ulike virkemidler for å fremme  
eventyrlyst hos barn: 
• Forskerfabrikken
• Snakkepakken
• Udefinerte materiale
• Egenledelse i lek og læring
• Naturen, nærmiljø og bærekraftig utvikling

Barnehagen skal legge 
til rette for at barna 
kan forbli nysgjerrige 
på naturvitenskapelige 
fenomener, oppleve 
tilhørighet til naturen 
og gjøre erfaringer med 
teknologi og redskaper 
(R P 2017 s,33)

Antall, rom og form
Fagområdet skal 
stimulere barns 
undring  Nysgjerrighet 
og motivasjon for 
problemløsning 
(R P 2017, s 34)
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GOD KOMMUNIKASJON STORBARN
Barnehagen må sørge for å få varierte og positive erfaringer med å bruke språket som 

kommunikasjonsmiddel, som redskap for tenkning og som uttrykk for egne tanker og følelser  
Alle barn må få et rikt og variert språkmiljø i barnehagen  Hverdagssamtalen er viktig i 

barnehagen  hverdagssamtalen er den uformelle, spontane språklige interaksjon som vi finner 
mange av i alle typer aktiviteter i barnehagen  Hverdagssamtalen er en viktig arena for språk  

Vi skal møte minoritetsspråklige barn på samme måte som majoritetsspråklige barn 

Hvordan jobber vi Rammeplanen Mål

Hverdagssamtalen 
Barna lærer hvordan omgivelsene foretrekker 
at de snakker og gjør ting  
Eksempler utover tale kan være, kroppsspråk, 
blikk, tonefall og stemmeleie 

Åpne og lukka spørsmål
Åpne spørsmål:
Invitere barn til å bruke språket og til å 
formidle mer, hva, hvorfor og hvordan   
Åpne spørsmål handler ikke bare om å spørre 
på en annen måte, men om holdninger til 
barn som aktør  Det innebærer at en ser på 
barnet som en som selv vet hva han/hun har 
opplevd og tenker, mener, vet og føler  Åpne 
spørsmål gir rom for undring, refleksjon og 
fantasi   
Åpne spørsmål inviterer barn til å formulere 
sine erfaringer og kommunisere til dem at 
voksne ikke kan vite hva et barn vet før 
barnet selv formulerer og kommuniserer 
dette  Åpne spørsmål er et spørsmål som har 
flere svar, og flere kan være riktige 

Lukkede spørsmål:
Ja og nei spørsmål  Lukkede spørsmål 
formidler interesse, men det er et spørsmål 
barna bare bekrefter det den voksne mener 
barna sannsynligvis har opplevd, erfart, 
følt i disse situasjonene  Lukkede spørsmål 
er kontrollerende i form og krever bare 
at barnet bekrefter eller avkrefter det 
den voksne allerede vet  Spørsmålene 
oppmuntrer ikke til å bruke språket og med 
å få erfaring med å formulerer seg slik at 
andre forstå  Barn som møter en overvekt 
av lukkede spørsmål kan lære at det ikke 
er så viktig å kontakte voksne for å dele 
opplevelser og tanker med dem 

Kommunikasjon, språk og tekst: 
personalet skal invitere til ulike 
typer samtaler der barna får 
anledning til å fortelle, undre seg, 
reflektere og stille spørsmål 

Kommunikasjon, språk og tekst: 
personalet skal skape et variert 
språkmiljø der barna opplever, får 
muligheten til å oppleve glede ved 
å bruke språk og kommunisere med 
andre (Rpl 2017:30)

Personalet skal anerkjenne og 
respondere på barnas ulike verbale 
og non- verbale uttrykk og støtte 
deres språkutvikling 
(Rpl 2017:19)

2-3 år:
• lære å sette ord på 

det vi ser og hører 
her å nå 

3-4 år:
• sette ord på følelser
• bruke språket i leken
• oppmuntre barn til å 

fabulere og leke med 
språk, lyd, rim og 
rytme 

5-6 år:
• finne ord som dekker 

opplevelser, som hva 
de har sett, hørt, 
opplevd

• klare å formidle hva 
de tror, ønsker og 
tenker 

Barna skal få oppleve 
reflekterende spørsmål 
uavhengig av alder 
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Hvordan jobber vi Rammeplanen Mål

Respekt for samtalen
De voksne skal holde avstand dersom en 
samtale pågår, enten barn – voksen eller barn 
– barn  Ikke avbryte 

Språkmodeller 
De voksne skal være modeller for barna i 
språket  

Kommunikasjon og fremmedspråklighet:
De voksne skal innhente kunnskap og være 
inkluderende med tanke på fremmedspråklige 
i barnehagen  I vår barnehage er det derfor 
viktig å bruke tolk ved samtaler med foreldre  
Forståelse og respekt for hverandre er viktig 

Kommunikasjon i lek: 
Barn kommuniserer med hele kroppen i 
leken  I begynnelsen er det mye bruk av 
mimikk, smaking, kroppsspråk  Etter hvert 
som ordene kommer endres leken  Rolleleken 
blir en viktig del av barnets språkutvikling og 
det er viktig at de voksne legger til rette for 
dette og ser viktigheten i og la barn utvikle 
leke selv 

Personalet skal være bevisst på sine 
roller som språklige forbilder og 
være lydhøre i kommunikasjon med 
alle barn (Rpl 2017:19)

Kommunikasjon, språk og tekst:
Synliggjøre språklig og kulturelt 
mangfold, støtte barnas ulike 
kulturelle uttrykk og identitet og 
fremme mangfold i kommunikasjon, 
språk og andre uttrykksformer  

Kommunikasjon, språk og tekst: 
voksne skal oppmuntre barna til å 
fabulere og leke med språk, lyd,  
rim og rytme 

Vente på tur i samtalen, 
alle får si noe 
f eks:
• måltider
• garderobe
• samlingsstund

Uavhengig av alder 

De voksne skal 
snakke tydelig, ikke 
diskriminerende og 
anerkjenne 

Hverdagssamtalen med 
barnet og foreldre er 
viktig  

2-3 år:
• bruke bøker tilpasset 

alder og interesser 
• bruke konkreter 

i fortellinger og 
eventyr 

3-4 år:
• øve på å løse ting 

med andre i leken  
• lek med bøker, 

sanger, rim og regler 
• lek med tall og 

bokstaver

5-6 år:
• skal kunne bruke 

språket som en styre 
i leken 

• forhandling i forhold 
til videreføring av lek 

• bruke hele setninger 
og variert ordforråd 

• bruke språket til 
å løse konflikter 
og skape positive 
relasjoner 
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GOD KOMMUNIKASJON SMÅBARN
Hvordan jobber vi Rammeplanen Mål

På småbarn jobber vi med  
god kommunikasjon slik:

Begrepsforståelse, lytte, lyd, rim, rytme, sang, 
undring, bøker og lek med språk 

Det skaper trygghet for barn at voksne lytter til 
dem, prøver å forstå dem og formidler at vi tar 
deres ytringer på alvor  

Hverdagssamtalen
I forhold til hverdagssamtalen har vi fokus på 
begrepslæring og bruk av kroppsspråk for de 
minste  Videre skal vi tilpasse samtalene med 
mer åpne spørsmål etter alder og utvikling   
Her er det viktig at de voksne er gode 
språkmodeller og oppfordrer til bruk av  
språket daglig med barna 

Vi skal jobbe med at barna føler seg trygge på å 
uttrykke følelser, tanker og meninger, og de er 
viktig at de voksne anerkjenner og responderer 
på det barna kommuniserer og uttrykker  

Vi skal jobbe mot at alle barn skal ha gleden av 
å bruke språket i den daglige dialogen, det å 
kunne tull med språket, regler og sanger  

Etter hvert som barna får til dialog er det viktig 
at de blir utfordret på språket sitt  

Kommunikasjon og fremmedspråklighet
De voksne skal innhente kunnskap og være 
inkluderende med tanke på fremmedspråklige 
i barnehagen  Vi bruker blant annet tolk i 
foreldresamtaler  I forhold til barn er vi bevisste 
på å bruke begreper og har dialog i alle rutiner 
og situasjoner med dem slik at de skal bli trygg 
på å bruke det norske språket   
Foreldre oppfordres til å bruke  
morsmål hjemme med barna  

Barnehagen skal fremme 
kommunikasjon og språk
Gjennom dialog og samspill skal 
barna støttes i å kommunisere, 
medvirke, lytte, forstå og skape 
mening 

Alle barn skal få god 
språkstimulering gjennom 
barnehagehverdagen, og alle 
barn skal få delta i aktiviteter 
som fremmer kommunikasjon og 
en helhetlig språkutvikling 

Bidra til at språklig mangfold 
blir en berikelse for hele 
barnegruppen, støtte 
flerspråklige barn i å bruke 
sitt morsmål og samtidig 
aktivt fremme og utvikle 
barnas norsk-/samiskspråklige 
kompetanse  
(R P 2017, s 19/20)

Kommunikasjon,  
språk og tekst 
Gjennom arbeid med 
fagområdet skal barnehagen 
bidra til at barna får utforske 
og utvikle sin språkforståelse, 
språkkompetanse 
og et mangfold av 
kommunikasjonsformer 

Barnehagen skal bidra til at barn 
leker med språk, symboler og 
tekst og stimulere til språklig 
nysgjerrighet, bevissthet og 
utvikling  
(R P 2017, s 30)

0-3 år
• Begrepslæring
• Øve på å se egne og andres 

følelser  Glad, trist, lei, sint 
osv  

• Bruke bøker tilpasset alder 
og interesser 

• La barna få bli kjent med 
snakkepakken 

• Lytte til andre  
• Bruke konkreter i 

fortellinger og eventyr 
• Tydelige voksne
• Bruke språket i leken
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Hvordan jobber vi Rammeplanen Mål

Voksenrollen: 
De voksne skal: 
• Være språkmodeller
• Bruke hverdagssamtalen aktivt  

sammen med barna
• Bruke begreper
• Møte barna der de er i dialogen
• Lytte til å gi barna rom for alle deres ulike 

måter å uttrykke seg på  
• Ta oss tid til å lytte
• Bruke farger, form og rom sammen med 

barna ut fra alder og utvikling
• Få nysgjerrighet rundt språket
• La barna oppleve glede av å  

eksperimentere med språket

I barnehagen bruker vi ulike virkemidler for å 
fremme god kommunikasjon hos barn: 
• Snakkepakken
• Bøker
• Hverdagssamtalen
• Sang/gitar 
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VENNEGARANTI STORBARN
Venneanskaffelseskompetanse, den kompetansen vi har til å få venner 

Anerkjennelse, det å bli sett og inkludert er viktig for alle  Vi kan aldri sikre andre 
menneskers opplevelse av tilhørighet helt ut  Opplevelsen av å være en venn, og ha venner, 

er subjektivt og følelsesbasert  Vi kan som barnehage likevel gjøre vårt for å være så sikre 
som mulig på at vi har gitt barnet muligheten  Vennegarantien er en garanti om at vi gjør alt 

vi kan for at barn skal bli i stand til å danne gode og sterke følelsesmessige bånd til andre 

Hvordan jobber vi Rammeplanen Mål

Vi arbeider med gruppedynamikk,
små lekegrupper, fremme samarbeid, 
samt bekreftelse av enkelt barnet  
Vi som voksne skal anerkjennelse og 
støtte enkeltbarnet  Det er i relasjon og 
samhandling med andre at vi utvikler 
vår egen forståelse av oss selv og vår 
identitet  Barn skal få anerkjennelse i 
gruppen utfra den de er 

Etikk, religion og filosofi: barna 
skal utvikle interesse og respekt 
for hverandre og forstår verdien 
av likheter og ulikheter i et 
fellesskap (Rpl 2017:35)

Alle barn skal ha en tilhørighet i en 
gruppe 

2-3 år: 
• lære og ta kontakt med, og selv bli 

kontaktet av andre barn  

3-4 år:
• Vente på tur i hverdagsaktiviteter 

og spill
• samarbeidsoppgaver mellom 2 

barn
• forstå barnehagens regler, normer 

og rutiner 

5-6 år:
• samarbeidsoppgaver med 3 eller 

flere barn 
• utvikle toleranse, interesse og 

respekt for hverandres ulikheter 
• finne løsninger i 

konfliktsituasjoner  

Mestring av følelser
Det er viktig for barn å begynne å forstå 
og mestre egne følelser  Viktig at barna 
får lov til å uttrykke sine følelser   
De voksnes rolle er å gi omsorg, lytte, 
anerkjenne og støtte barna   
Være gode rollemodeller   
Et barn skal anerkjennes for at det viser 
glede, sinne, tristhet, frustrasjon mm og 
bli tatt på alvor av den voksne 

Kommunikasjon, språk og tekst:
Det er viktig at barnet uttrykker 
sine følelser, tanker, meninger og 
erfaringer på ulike måter  
(Rpl 2017:30)

2-3 år:
• Viktig å vise følelser 
• vise empati 

3-4 år:
• turtaking
• alle barn skal bli sett som individ  
• vise respekt og toleranse for 

hverandre 
• lære og sette grenser for seg selv  

5-6 år:
• vise egen identitet uavhengig av 

religion, språk og tilhørighet 
• sette ord på egne følelser 



23

Hvordan jobber vi Rammeplanen Mål

Hverdagssamtalen og barneperspektivet 
De voksne skal lytte og delta i samtale 
med barna  Refleksjoner og det og 
finne svar sammen  Stille spørsmål og 
ikke bare gi svar  Gi annerkjennelse for 
ulike måter å uttrykke seg på  Vi skal 
anerkjenne individets rettighet i forhold 
til egen opplevelsesverden  

Kommunikasjon språk og tekst:
Bruke språket til å skape 
relasjoner, delta i lek og som 
redskap til å løse konflikter  
(Rpl 2017:30)

Etikk, religion og filosofi:
Får en forståelse for at det finnes 
mange ulike måter å forstå ting 
på og leve sammen på 
(Rpl 2017:35)

Personalet skal: støtte barna i å 
ta andres perspektiv, se en sak 
fra flere synsvinkler og reflektere 
over egne og andres følelser, 
opplevelser og meninger  

Personalet skal: støtte barna i å 
sette egne grenser, respektere 
andres grenser og finne løsninger 
i konfliktsituasjoner (Rpl 2017:19)

Forebygging av mobbing 
Forebygging av mobbing er viktig for 
barnehagen  Det er viktig og forstå og 
anerkjenne enkelt individer for de de er  
Anerkjenne det å være forskjellig som en 
styrke i barnegruppa  Her er voksenrollen 
viktig for å kunne avverge mobbing  

Etikk, religion og filosofi:
Personalet skal bidra til å utvikle 
barnas toleranse, interesse og 
respekt for hverandre og for 
mennesker med ulik kulturell, 
religiøs eller livssynsmessig 
tilhørighet  
(Rpl 2017:36)

Personalet skal fremme mangfold og 
ulikheter som en ressurs  
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VENNEGARANTI SMÅBARN
Hvordan jobber vi Rammeplanen Mål

På småbarn vektlegger vi:  
Å gi barna venneanskaffelseskompetanse så de lærer seg 
det sosiale samspillet sammen med andre barn  

Vennskap
På småbarn jobber vi med at alle skal ha noen å være 
sammen med og det å få seg en lekekamerat  Vi skal legge 
til rette for at alle barn får gode opplevelser i samspill med 
andre, og vi skal bruke observasjoner i hverdagen for å gi 
de som trenger hjelp inn i leken veiledning  

Inne på småbarn opplever vi at det utvikles nære vennskap 
allerede i 1 ½ års alderen  For oss blir det da viktig at vi 
prøver å legge til rette for at disse skal fortsette med det 
gode samspillet seg imellom, men at vi også lærer de at de 
må inkludere de andre barna  

For barn som er mer knyttet til voksne er det viktig at vi 
prøver å koble dem sammen med andre barn slik at de  
også føler at de får en tilhørighet i gruppen  

Konflikthåndtering
I forhold til konflikt håndtering er det viktig at vi veileder 
barna i vanskelige situasjoner, men også at vi lar dem 
prøve selv å ordne opp  De voksne må være åpne og 
forsøke å se meningen bak barnets handlinger  

Barnehagen skal fremme 
vennskap og fellesskap
Sosial kompetanse er en 
forutsetning for å fungere 
godt sammen med andre 
og omfatter ferdigheter, 
kunnskap og holdninger som 
er utviklet gjennom sosialt 
samspill 

I barnehagen skal alle 
barn kunne erfare å 
være betydningsfulle for 
fellesskapet og være i 
positivt samspill med barn 
og voksne 
Barnehagen skal aktivt 
legge til rette for utvikling 
av vennskap og sosialt 
fellesskap  
(R P 2017, s19)

Barnehagen skal ivareta 
barnas behov for lek  
Fremme et inkluderende 
miljø der alle barn kan delta i 
lek og erfare glede i lek

0-3 år
• Venneanskaffelses-

kompetanse
• Inkluderende  

miljø for alle 
• Trygge barn
• Trygge voksne
• Lære barna om 

konflikthåndtering
• Forebygge utestenging 

og mobbing
• Voksne rollemodeller
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Hvordan jobber vi Rammeplanen Mål

Vi skal jobbe aktivt mot å forebygge mobbing og 
utestengelse ved å lære barna empati for hverandre  
De voksne skal være rollemodeller for barn i forhold til 
relvregulering og selvrefleksjon, som vil si å skille mellom 
det som foregår i seg selv og det som foregår i andre 

Voksenrollen:
For barn som trenger mer tid på å knytte seg til andre barn 
skal de føle at vi voksne er der som støtte og venn 

De voksne skal: 
• Være en venn
• Observere samspill mellom barn-barn
• Lære barn om empati
• Være tilstedeværende
• Forebygge og stoppe mobbing og utestengelse i lek
• Støtte barnas initiativ
• Lære barn å sette egne grenser
• Veilede i konfliktsituasjoner

I barnehagen bruker vi ulike virkemidler for å fremme 
vennegaranti hos barn: 
• Gruppesammensetninger ut fra alder og utvikling
• Gjøre barn bevisst på det med følelser

Barnehagen skal ivareta 
barns behov for omsorg
-  Omsorg er en forutsetning 

for barnas trygghet og 
trivsel, og for utvikling av 
empati og nestekjærlighet

-  Barnehagen skal 
aktivt legge tilrett for 
omsorgsfulle relasjoner 
mellom barn og personale 
og mellom barna, som 
grunnlag for trivsel, glede 
og mestring  
(R P 2017, s16)
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BARNEHAGEN SOM 
KULTURARENA

Barnehagen er en kulturarena med rom for kreativitet og skaperglede 

Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til 
at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap   
(Barnehageloven § 2 Barnehagens innhold, 4  ledd)

Personalet må være tydelige modeller og bevisste på eget kulturelt og verdimessig 
ståsted  For å ivareta barnehagens oppdragermandat må personalet erkjenne sin rolle som 
kulturformidlere gjennom egen væremåte  Personalet må være åpne for å reflektere over 
egne holdninger og handlinger 

Barnehagen har en viktig rolle som arena for utvikling av kulturell identitet   
Vekselspill mellom formidling og barns egen aktivitet skal være en del av  
barnehagens særpreg  Barnehagen må være åpen for impulser fra den 
 lokale, regionale, nasjonale og globale verden 

For å skape en god kulturarena er det de voksne sin oppgave å fange opp barns interesser  
Gjennom barns interesser kan man bygge små eller store prosjekt  Med å være tilstede 
skaper verdier og forventinger i barnas dag i barnehagen 

I Mosjøen FUS barnehage kommer leken først,  
og vi skaper spennende ting sammen med barna
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Mål Tiltak 

• Ansatte skal ha en leken innstilling til i  
barnas hverdag 

• Vi skal se voksne i aktivitet der barna er 

• Øke kompetansen til personalet om lekens verdi 
gjennom Egenledelse i lek og læring (FUS), tidlig 
innsats, Relasjonsledelse

• Opprettholde og videreutvikle en god kulturarena 
for personalet i møtet med barna

• Synliggjøre barns medvirkning i hverdagen  

• Skape læringsmiljø som lar barn medvirke 

• Øke kompetansen i  
«Inkluderende barnehage- skolemiljø»

• Inkludere nyansatte i kursing 

• God faglige pedagogmøter,  
personalmøter og planleggingsdager

• Gode faglige gruppemøter 

• Skolere alle ansatte i gjennom FUS i  
«egenledelse i lek og læring» 

• Skolere alle ansatte gjennom relasjonsledelse 

• Delta på barnets lekarena, møte barns innspill 
gjennom å være imøtekommende og leken voksen 

Kompetanse hos personalet skaper større kvalitet på aktiviteter sammen med barna

KOMPETANSEPLAN FOR 
MOSJØEN FUS BARNEHAGE 
2018-2019
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BRUKEN AV  
DIGITALT VERKTØY I  
MOSJØEN FUS BARNEHAGE

Barnehagens digitale praksis skal bidra til barnas lek, kreativitet og læring  Ved bruk av 
digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet skal dette støtte opp om barns læreprosesser og 
bidra til å oppfylle rammeplanens føringer for et rikt og allsidig læringsmiljø for alle barn  
Ved bruk av digitale verktøy skal personalet være aktive sammen med barna  Samtidig 
skal digitale verktøy brukes med omhu og ikke dominere som arbeidsmåte  Barnehagen 
skal utøve digital dømmekraft og bidra til at barna utvikler en begynnende etisk forståelse 
knyttet til digitale verktøy

På småbarn jobber vi med digitalt verktøy på denne måten:
 - Lar barna være med når man skal skrive ut fra kopieringsmaskinen
 - Lar barna være med ved laminering av ark
 - Tilpassede spill for 1-3 år på iPad
 - Barna blir kjent med bruker av fotoapparat gjennom turer og aktiviteter

På storbarn jobber vi med digitalt verktøy på denne måten:
 - Bruk av iPad  Denne brukes som pedagogiske verktøy
 - Bruk av PC for å finne ut av barns undring over ulike tema 
 - Billedtaking i ulike situasjoner  Der disse blir fotobehandlet på pc og brukt enten som 

dokumentasjon, spill eller for at barna skal ta de med hjem  
 - Barnas bruk av PC i pedagogiske opplegg 

De ansatte skal støtte opp om barns nysgjerrighet rundt den digitale verden
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ET SATSNINGSOMRÅDE I FUS
 Alle barn er født med en evne til å leke, men denne evnen utvikler seg ikke av seg selv  Det 
krever at barn blir lekt med, at de lærer å forstå lekesignaler, at de lærer å skille mellom på 
liksom og på ordentlig, og at de lærer hvordan man gjør når man later som  

I Mosjøen FUS Barnehage er vi opptatt av at barna skal lære å lede seg selv (egenledelse)  
Det vil si at barna må tilegne seg ferdigheter som gjør dem i stand til å være aktiv og 
selvstendig i en oppgave over tid 

Med kunnskap om egenledelse vil barnet ha et godt 
grunnlag for utvikling av vennskap, sosialt samspill, for 
egen medvirkning og for læring i fastlagte og spontane 
aktiviteter  Barn med god egenledelses ferdigheter har 
barna en større mulighet til å utvikle sosial ferdigheter 

Bakgrunnen for dette satsningsområdet er kunnskapen om at tilrettelegging er en 
forutsetning for at barna skal utvikle egenledelses egenskaper  Det krever at det blir 
tilrettelagt for et allsidig og attraktivt lekemiljø, med plass til late-som-om-lek, rollelek mm, 
samt tilrettelegging for fysisk aktivitet som gjør at barna får god kroppsbeherskelse  

Med fysisk aktivitet, rett kosthold, trygge omgivelser og tilstedeværende voksne har barna 
gode forutsetninger for å takle dagen i dag, morgendagen og årene som kommer 

Sammen gir vi barndommen verdi 
Hos oss kommer leken først!

EGENLEDELSE I  
LEK OG LÆRING
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MAT OG KOSTHOLD I 
MOSJØEN FUS BARNEHAGE 

Mosjøen FUS Barnehage er opptatt av sunn mat og gode matvaner som fremmer matglede 
hos barna   I FUS barnehagene servers det mat som inneholder god næring   
Dette er en forutsetning for å sikre optimat utvikling av hjernen og resten av kroppen 

Mosjøen FUS Barnehage følger Nasjonale retningslinjer for mat og matservering   

I Mosjøen FUS er vi opptatt av at:
 - Mat og drikke er livsviktig
 - Mat er mer enn å bli mett 
 - Mat og helse henger sammen
 - Mat og fysisk tilstand henger sammen
 - Mat og psykisk helse henger sammen
 - Måltider og trivsel henger sammen
 - Barna skal glede seg til måltidene i Mosjøen FUS barnehage
 - Vi bruker den TIDEN vi trenger til forberedelse, spising og opprydding
 - Vi ser på måltidene som en sosial arena, der alle barn blir sett, anerkjent og får TID nok 

til å spise  Læringen blir effekten 
 - Barn har mye på hjerte og vi har TID til å lytte og bekrefte 

Barnas delaktighet i matlagingen, 
språklig utvikling, utvikling av lukte 
– og smakssansene og kunnskap om 
sammenhengen mellom mat, kropp og 
helse er eksempler på hvordan måltider 
kan bidra til barns utvikling 
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BÆREKRAFT I FUS

Vi jobber med å forebygge og støtte opp under de omgivelser og områder som vi bruker og 
Barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Bærekraftig utvikling omfatter 
natur, økonomi og sosiale forhold og er en forutsetning for å ta vare på livet på jorden slik 
vi kjenner det. Barnehagen har derfor en viktig oppgave i å fremme verdier, holdninger og 
praksis for et mer bæreholdig samfunn. (R P  2017 s  12 )

I Mosjøen fus har vi et fokus på at barna skal lære seg å ta vare på seg selv,  
hverandre og omgivelsene rundt seg  Dette gjør vi gjennom læring av  
menneskelige verdier, felleskap og ferdes i, i det daglige  

I barnehagen jobber vi med: 
 - Kildesortering (lage kompost)
 - Bruk av, ivareta og lære om naturen  
 - Er beviste i forhold til innkjøp av mat
 - Lærer om Planting og behandling av jorda (grønnsakhage )
 - Er beviste i forhold til gjenbruk  (Gjenbruksmateriale )
 - MyKid kommunikasjonskanal mellom barnehagen og foresatte

Hva kan vi lære barna:
 - Bruk av papir ved vask?
 - En sprut med såpe er nok  
 - La barna være med på å kildesortere
 - Minsk bruken av strøm, skru av lys etter oss  
 - Kompostere
 - Lære sammenhengen mellom mennesket og jorden, og at vi er avhengige av hverandre 
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Når barnet begynner i barnehagen skal barnehagen 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  Når barnet begynner i barne- hagen, skal 
personalet sørge for tett oppfølging den første tiden slik at barnet kan oppleve tilhørighet 
og trygghet til å leke, utforske og lære 

Overganger innad i barnehagen Overganger skjer også 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 (Rammeplan 2017 s 23)

Vi i Mosjøen FUS barnehage ser viktigheten av en lang og rolig tilvenning både for nye barn 
og barn som skal overflyttes til storbarnsbase

Dette gjøres gjennom foreldresamarbeid
 - Infoskriv om barnegruppa det enkelte barn tilknyttes 
 - Foreldresamtaler
 - Hilse på pedagogisk leder og andre på gruppa  Snakke om barnet og fokusområder  

RUTINER FOR TILVENNING  
OG OVERGANG I MOSJØEN  
FUS BARNEHAGE
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Mål for tilvenningen: 
 - Barna skal føle trygghet i, og etter overgangen  
 - Barna skal føle omsorg 
 - Skape gode rammer for barna gjennom overgangen
 - Bli kjent med rutiner
 - Etablere god foreldrekontakt  

Barneperspektiv
 - Bli kjent på barnas premisser  (Barnehagen, sin gruppe, voksne, barn,  

rutiner, leker, ansvar )
 - Lek i små grupper (se verdien og samhandling i leken)  Skape ro, trygghet og omsorg 

rundt leken  )
 - Delaktige voksne (etablere gode relasjoner)
 - Sette seg inn i rutiner (forutsigbarhet, rammer rundt barnet, trygghet)  
 - Gradvis tilknytning (Gi barna tid og rom til å finne seg til rette på gruppa)   

Gi tid til å finne relasjoner både mellom voksne og barn  Skape trygghet og  
bekjentskap gjennom tid med barnet i fokus  )
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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. Tilretteleggingen skal vurderes underveis og justeres i 
tråd med barnets behov og utvikling (rammeplan 2017 s 26)

I Mosjøen FUS barnehage står tidlig innsats sentralt i vårt arbeid med barn, vi sette 
ekstra fokus på:
 - Et kompetent personale som ser og kan jobbe med utfordringer på en faglig og god måte
 - Gode rutiner for tverrfaglig samarbeid – til beste for barnet 
 - Gode rutiner for håndtering av bekymring 
 - Gode rutiner for observasjoner og dokumentasjoner 
 - Gode rutiner for foreldresamarbeid 

TIDLIG INNSATS
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FØRSKOLEN I MOSJØEN FUS 

De eldste barna skal få muligheten til å glede seg til å begynne på skolen og oppleve at det 
er en sammenheng mellom barnehagen og skolen. 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. Barna skal få bli kjent med hva som skjer i skolen og skolefritidsordningen.  
(R P 2017 S  24 )

Førskolegruppa er et pedagogisk opplegg tiltenkt de største barna i barnehagen og  
deres overgang til skolen  Barnehagen skal, i samarbeid med skolen, legge til rette  
for barns overgang fra barnehage til første klasse og eventuelt skolefritidsordning   
Barnehage og skole er begge institusjoner for omsorg, lek, læring og danning   
Barn vil møte både likhetstrekk og ulikheter mellom institusjonene   

Dersom barnehagen skal gi informasjon om enkeltbarn, skal foreldrene samtykke i dette  
samarbeidet mellom skolen og barnehagen må både fokusere på hva barn kan og mestrer, 
samt hva barnet kan trenge særskilte behov, eller støtte til 

For å vektlegge et godt foreldresamarbeid, gjennomføres det et foreldremøte for de 
barna som skal starte på førskolen  Gjennom dette møtet går vi gjennom hva førskolen 
er, og hvordan vi tilrettelegger overgangen til skolen på en god måte  I tillegg kommer et 
foreldremøte når det nærmer seg avslutning av barnehagetiden  

For førskolegruppa vil det bli en del foreldrearrangementer  Blant annet en på høsten,  
en på vinteren og en på våren  
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På førskolegruppa vil vi ha spesielt fokus på:

SOSIAL KOMPETANSE
 - Gruppedynamikk
 - Arbeid med sosiale ferdigheter
 - Vise innlevelse i og forståelse for andres følelser og perspektiver
 - Vise omsorg for andre, hilse, hjelpe, dele og inkludere
 -  Hevde seg selv på en god måte, ta initiativ til lek å bli med på lek som er i gang
 - Kunne utsette egne behov, vente på tur, takle konflikter og innordne seg
 - Vi benytter oss av ulike verktøy som bøker og metodiske opplegg 

IDENTITETSSKAPING
 - Selvstendighet, ansvarsbevissthet, medbestemmelse og deltakende beslutninger som 

gjelder dem selv 

GJENKJENNELSE
 - Barna skal få erfaringer med skolerelaterte oppgaver  (Eks: lek med tall og bokstaver, 

rytme, rim og mengde, begrep )
 - Barna deltar i forberedende lese-, skrive- og regneopplæring 
 - Dette gjør vi for at barna skal føle mestring  Kjenne igjen disse aktivitetene, og har et 

forhold til dem  

For å bli ekstra godt kjent med barna, har vi på starten av året noe som kalles for 
barnesamtaler  Der får barna muligheten, sammen med en voksen  Til å ytre forventninger, 
interesser, spørsmål og være med å medvirke det siste året i barnehagen  

I år vil førskolen være gruppevis  Det vil si at vi følger en felles plan som vi jobber med hver 
for seg på gruppene  Dette gjør vi for å sikre at alle barn får samme tilbud og oppfølging 
på førskolen  Vi vil også ha fokus på felles turer 1 gang i måneden, for å styrke samholdet 
og vennskapet mellom barna  Det er utarbeidet en egen årsplan for førskolegruppa, med 
spesielt fokus på gjenkjennelse  Vi leker oss gjennom tall, bokstaver, begrep, språklæring, 
historieskriving, m m  Foreldrene vil få egne planer over innholdet på førskoledagene  

Vefsn kommune har egen plan for overgangen mellom barnehagen og skolen   
Det er innskriving på den enkeltes barns skole og 3 skolebesøk på våren  
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ÅRSHJULET FOR  
MOSJØEN FUS BARNEHAGE
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I forhold til rammeplanen 2017 skal samiske barn i barnehagen få støtte til å bevare og 
utvikle sitt språk, sin kunnskap og sin kultur uavhengig av hvor i landet de bor.  
(R P 2017, s20)  

I Mosjøen FUS barnehage er det viktig at alle barn blir kjent med den samiske  
kulturen og dens tradisjoner  

Vi markerer samefolkets dag hvert år i februar  Fra 2017 vil vi markere det med samefolkets 
uke med forskjellige aktiviteter som er tilknyttet det samiske folk 

Vi lager mat fra den samiske kulturen, barna skal få kjennskap til samiske tradisjoner, lære 
enkle samiske sanger og få kjennskap til kjente samiske personer  

Vi markerer samefolkets dag med det samiske flagget ute  

SAMISKE BARN I BARNEHAGEN



41

INTERNASJONAL DAG
I BARNEHAGEN MARKERER VI FN DAGEN
i forbindelse med FN dagen, arrangerer vi inn en kulturell dag i barnehagen  Vi vil bli 
bedre kjent og skape en større forståelse og respekt for de kulturer som er representert i 
barnehagen 

Barnehagen skal fremme respekt for menneskeverdet ved å synliggjøre, verdsette og 
fremme mangfold og gjensidig respekt. Barna skal få oppleve at det finnes mange måter 
å tenke, handle og leve på. Samtidig skal barnehagen gi felles erfaringer og synligjøre 
verdien av felleskap. (R P 2017 s 11) 

I Mosjøen FUS er vi opptatt av tilhørighet og samhold og denne dagen vil vi legge til rette 
slik at vi kan lære, vise frem, forstå og dele med hverandre  Gjennom forskjellig mat, 
instrument, sang og leker fra forskjellige kulturer  

Gjennom markeringen av den internasjonale dag, har vi som mål å tilby:
 - Mat fra forskjellige kulturer
 - Bli kjent med flagg
 - Lytte til musikk
 - Bli kjent med instrument
 - Se på forskjellige klesdrakter
 - Leker 
 - Osv   
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For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et samarbeidsutvalg  
Samarbeidsutvalget skal være rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ  
Samarbeidsutvalget består av foreldre/forsatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe 
er likt representert  Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere 
representanter enn hver av de andre gruppene 

Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges samarbeidsutvalget. 
(rammeplan 2017 s 40)

SU-REPRESENTANTER 
Hvert barnehageår velges det ut representanter til SU både fra ansatte og foreldre
Daglig leder som er den som innkaller og skriver referat
3 representanter fra foreldregruppa
3 representanter fra ansatte

Disse velges på første foreldremøte og personalmøte iht nytt barnehageår  

SAMARBEIDSUTVALG
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Barnehages kontaktinfo:
Daglig leder,

Anne Beate Pedersen
Tlf: 93 46 11 14 

E-post: dl mosjoen@bhg no

Besøksadresse:
Campingveien 9

8657 Vefsn 
Tlf: 90 91 45 00 

MosjøenBarnehagenavn


