SERVICEERKLÆRING
- dette kan barn og foresatte forvente i
FUS-barnehagene

BARNET I FUS SKAL OPPLEVE
Barnet blir møtt og tatt hyggelig i mot av en ansatt når det kommer
til barnehagen. I løpet av barnehagedagen får barnet søvn og hvile
tilpasset eget behov og i nært samarbeid med foresatte. Måltidene er
preget av glede, samspill og tid nok til å spise. Barnet leker og lærer i
et miljø preget av varme og glede, og tilbys varierte muligheter for lek
både ute og inne. De møter ansatte som er genuint opptatt av hvert
enkelt barn, og som vet at barnet kommer først.

SAMARBEID MELLOM HJEM OG BARNEHAGEN
Barnehagen skal legge til rette for godt samarbeid og god dialog med
foresatte. For å sikre dette legger vi blant annet disse prinsippene til grunn:
1. HVA DU KAN FORVENTE AV OSS
Barnet ditt skal få være en del av et fellesskap

For noen barn går dette veldig lett, mens for andre kan dette ta litt
mer tid. Men vi gir oss ikke. Det er fordi vi ser hvor vesentlig dette er
for barnet, vennskap 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 anner
kjennelse.
2. FORVENTNINGER TIL SAMARBEID MELLOM BARNEHAGE
OG HJEM

• dele viktig informasjon om barnet
• gi beskjed hvis barnet ditt ikke kommer i barnehagen
• lese informasjon fra barnehagen
• gi beskjed til en ansatt når barnet ditt kommer og blir hentet
• gi beskjed til en ansatt hvis noen andre enn deg skal hente barnet
• barnehagen gjør vedtekter kjent og foresatte underskriver barne-	
hagens vedtekter
• gi tilbakemelding på barnehagens innhold og aktiviteter
• svare på brukerundersøkelsen
• møte til foreldresamtale med barnehagelærer
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Forbedring av tilbudet i FUS-barnehagene
Hvis du mener at barnehagen ikke lever opp til det vi har lovet, ber
vi deg kontakte daglig leder eller pedagogisk leder på avdelingen.
Vi skal:
sjekke egne rutiner
vurdere behov for å endre praksis
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FUS BARNA SKAL KJENNETEGNES VED AT DE

• har et positivt selvbilde
• er trygge og forskende, trives i lek og har vennekompetanse
• gleder seg til “resten av livet”, og vet at de har påvirkningsmulighet
og at innspillene deres teller
• har det gøy i barnehagen
!
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LOVVERK OG RAMMEPLAN
REGULERER INNHOLDET I BARNEHAGEN
Alle barnehager i Norge skal forholde seg til lov om barnehager
og forskrift om rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver.
Lovverket inneholder krav til barnehagens innhold, barn og
foresattes medvirkning, myndigheters ansvar og bemanning.
Rammeplanen gir daglig leder, pedagogiske ledere og øvrige
personalet en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring
og vurdering av barnehagens virksomhet.

FUS as
Besøksadresse: Drammensveien 167, 0277 Oslo
Postadresse: Postboks 420, 5501 Haugesund
Org. nr: 991 980 105
Øvrig kontaktinformasjon, se fus.no

