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HEI ALLE SAMMEN OG VELKOMMEN  
TIL ET NYTT BARNEHAGEÅR I
ENGESVEA FUS BARNEHAGE.
Engesvea har vært i drift i 11år og er nå en godt etablert barnehage i Søre Ål. Sammen 
med personalet skal jeg ha barna i fokus og hos oss kommer leken alltid først. 
Gjennom vår glødende, skapende og tilstedeværende hverdag finner vi fram til det 
unike og spesielle hos hver og en av oss.

Årsplanen er et viktig arbeidsverktøy for de som arbeider i barnehagen og er basert på 
de til enhver tid gjeldende lover, regler og styrende dokumenter for barnehagen og FUS 
kjeden. Denne planen skal også fungere som informasjon til eier og tilsynsmyndighet. 
Årsplanen gir dere foreldre et innblikk i hvordan vi jobber i barnehagen. Vi skal synlig-
gjøre hva vi legger i begrepet kvalitet og hvordan vi vil jobbe for å oppnå ønsket kvalitet.

I det kommende året skal vi fortsette vårt fokus på lek og lekens betydning for barns 
utvikling. For å sikre progresjon i barnas lek og utvikling må vi observere, reflektere og 
delta i leken.

I Engesvea FUS Barnehage legger vi stor vekt på personalsamarbeidet hvor vi daglig har 
faglig diskusjoner med fokus på barnas hverdag og hvordan vi kan utnytte personalets 
kompetanse på et best mulig måte. Det er viktig for oss å ha et godt samarbeid med 
foreldregruppa slik at vi ivaretar hvert enkelt barn på best mulig måte. Vi håper dere 
foreldre tar dere tid til å utfordre oss, at dere er engasjerte og at vi samarbeider slik at 
vi kan bli en av Norges beste barnehager. 

«ER DERE FORNØYD, SI DET TIL OSS OG ANDRE! ER DERE  
MISFORNØYD, SI DET TIL OSS, MEN VELG TID OG STED»
Det er en glede å være leder i Engesvea. Hver dag ser jeg lekende barn og engasjerte 
voksne som skaper hverdagsmagi fordi leken er den viktigste aktiviteten i barnehagen. 
Barna bygger vennskapsbånd og utvikler sosial kompetanse i samhandling med hver-
andre og personalet. Vi vil være en barnehage fylt med glede, lek og varierte aktiviteter 
hvor barna får oppleve at de er viktige både som selvstendige individ og som en del av 
barnehagens fellesskap. 

Jeg ønsker alle et godt og innholdsrikt barnehageår med fokus på barna og deres muligheter.

Mette E. Mathiesen
Daglig leder
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Engesvea FUS barnehage ligger på Søre Ål, med kort veg til bydelens skoler og vi har 
skogen som nærmeste nabo.

Vi har 88 barn fordelt på småbarnsavdelingene Kubjella -1 åringer og Blåknapp -2 
åringer, i tillegg har vi tre grupper med eldre barn Edderkoppen -4 åringer, Barkebilla- 3 
åringer og Friskus- 5 åringer. Personalet som består av en daglig leder, 9 pedagoger, 1 
kjøkkenassistent og 12 fagarbeidere/assistenter er organisert med fast avdelingstilhø-
righet. Vi vektlegger et nært samarbeid og har daglig åpne dører mellom avdelingene. 
Vi har en bygningsmasse som gir rom for utvikling og hverdagsmagi. I hovedbygget og 
i Friskushuset får barna avdelingstilhørighet, i tillegg har vi lavvo og Friskuscamp ute i 
skogen. 

FUS
Engesvea er en av 188 barnehager i FUS kjeden. Driftsselskapet FUS bistår daglig leder 
i driften av barnehagen. Å være en del av et fellesskap gir oss en faglig bredde som gir 
innsikt, engasjement og energi slik at vi er i utvikling og fornyer oss. Alt arbeid i FUS 
barnehagene er forankret i en felles visjon, verdier, mål, etiske retningslinjer, serviceer-
klæring og kundeløfter. Les mer om FUS-barnehagene på www.fus.bhg.no

FUS kjeden setter barna i fokus, de er fus. Hverdagen i en FUS barnehagen skal 
preges av et glødende, tilstedeværende og engasjert personale som gir barna en 
skapende hverdag.
FUS barnehagene ønsker å bli de beste barnehagene i Norge. Vi setter store krav til 
profesjonalitet og etisk refleksjon.
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TRYGGE BARNEHAGER
Engesvea FUS barnehage er eid av Trygge barnehager, som er Norges største på etable-
ring av nye barnehager. Les mer om dette på www.tryggebarnehager.no

LEDELSEN
Eierstyrets leder; Eli Sævareid
Daglig leder; Mette Ekrum Mathiesen

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

SAMARBEIDSUTVALG (SU)
SU skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnet organ. SU består av forel-
drerepresentanter og ansatte i barnehagen. Daglig leder er eierens representant i SU, 
og har stemme-, møte-, tale- og forslagsrett.
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LOV OM BARNEHAGER

(17.juni 2005 nr.64)
Alle barnehager skal bygge sin virksomhet på verdigrunnlaget og innholdet som er 
fastsatt i barnehageloven, og det er i loven understrekete at barnehagen skal være 
en pedagogisk virksomhet.

§1.  FORMÅL
«Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings og aktivitets-
muligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem»

§2. BARNEHAGENS INNHOLD
«Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. Barnehagen skal bistå hjemmene 
i deres omsorgs- og oppdrageroppgaver, og på den måten skape et godt grunnlag for 
barnas utvikling, livslang læring og aktive deltakelse i et demokratisk samfunn»

§3. BARNS RETT TIL MEDVIRKNING
«Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virk-
somhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av 
barnehagens virksomhet»

RAMMEPLAN FOR BARNEHAGER
Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (rammeplanen) fast-
setter utfyllende bestemmelser om barnehagens innhold og oppgaver. Ny rammeplan 
trådte i kraft 1.august 2017.

Rammeplanen gir barnehagen retningslinjer for vårt verdigrunnlag, innhold og 
oppgaver. Rammeplanen er en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring 
og vurdering. 

ARBEIDET I BARNEHAGEN STYRES AV
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*FNS BARNEKONVENSJON
FN`s barnekonvensjon ble inkorporert i norsk lov i 2003. Den vektlegger at barn har 
rett til å si sin mening i alt som vedrører det og deres meninger skal tillegges vekt. 
Barn har rett til å uttrykke seg og få innflytelse på alle sider ved sitt liv i barnehagen.

De fire hovedprinsippene i konvensjonen er;
  Ikke-diskriminering
  Hensynet til barnets beste
  Retten til opplevelse og utvikling
  Barnets rett til å uttale seg og bli hørt
  Barnekonvensjonen gjelder alle barn i alle land i hele verden. 

Andre styringsdokumenter;
  Barnehagens vedtekter
  Forskrift om miljørettet helsevern i barnehage og skole
  Intern progresjonsplan
  Barnehageplan for barnehagesektoren mot 2018, Lillehammer kommune

«SAMMEN GIR VI  

BARNDOMMEN VERDI, LEK OG 

GLEDE, HVERDAGSMAGI OG 

VENNEGARANTI»
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SERVICEERKLÆRING
Serviceerklæringen gir informasjon om hva barn og foresatte kan for vente i FUS- 
barnehagene.

FUS VISJONEN;
«Sammen gir vi barndommen verdi: lek og glede, hverdagsmagi og vennegaranti»
En god barndom er dager fylt med trygghet, lek og glede. Å få leke og ha venner er for 
oss viktige forutsetninger for at barna skal trives og utvikle seg. Personalet skal sikre 
at hvert enkelt barn kan se tilbake på livet i barnehagen som positivt, innholdsrikt, 
morsomt og trygt.

Barnehagens visjon er nært knyttet opp mot barnehagelovens formålsparagraf. Vi 
synliggjør dette da vi vektlegger lek, glede, hverdagsmagi og vennegaranti.

Formålsparagrafen og visjonen skal komme til syne i våre holdninger. Disse skal gjen-
speiles i det daglige arbeidet og vi ønsker at det skal smitte over på barna. Gode, 
sunne holdninger fremmer omsorg, lek, læring og danning. Vi mener at våre hold-
ninger til oss selv og til verden er med på å danne grunnlaget for utviklingen av 
barnas sosiale kompetanse.

FUS KUNDEFORVENTNINGER
   Vi har definert et sett med budskap som konkretiserer for foresatte hva som gir 

verdi for barna i FUS-barnehagene og hva foresatte kan forvente i  
FUS barnehagene;

  Alle barn skal ha en venn
  Vi skal være profesjonelle og gode rollemodeller
  Vi skal ha lekekompetanse
  Vi skal finne hverdagsmagi
  Vi skal de det beste i hvert barn

FØRINGER OG RETNINGSLINJER FRA FUS;



9



10

Alt arbeid er forankret i våre tre verdier;

GLØDENDE; 
Vi er engasjerte og glødende opptatt av vårt arbeid hvor vi bruker de voksnes kunn-
skap og interesser. Vi tar tak i barnas initiativ og interesser og viser at hvert enkelt 
barn er betydningsfullt og at deres mening teller. 

SKAPENDE;
 Tanker og ideer fra barn, foreldre og personale blir møtt med anerkjennelse og tatt 
med i det videre arbeidet. Vi gir barna varierte erfaringer og jobber prosessorientert. 
Vi skaper magiske øyeblikk som barna husker resten av livet.

TILSTEDEVÆRENDE;
 Vår jobb er å være der for barna. Vi er til stede når barna trenger oss. Vi lytter, obser-
verer, oppmuntrer, motiverer og inspirerer barna, foreldrene og hverandre.

  Vi er engasjert i barnas hverdag
  Vi er positivt innstilt til barn, foreldre og ansatte
  Vi ser på barn og voksne som gode ressurspersoner
  Vi er opptatt av barn og deres barndom
   Vårt engasjement synliggjør at vi er opptatt av kommunikasjon og et godt  

samarbeid på tvers av avdelingene
  Vi gir barn og voksne til tid aktiviteter

Vi skal skape øyeblikk barna husker. Gjennom lek, uteliv, kunst- og håndverk skal 
barna og de voksne skape opplevelser og erfaringer som er varige. Vi vil fokusere 
på prosessen og ikke produktet. De voksne skal inspirere og motivere slik at barn 
utvikler seg og blir kreative og nysgjerrige og prøver nye ting.
Vi skal være engasjerte og rause og gi av oss selv slik at det smitter. Sammen skal vi 
le, være spontane og gripe øyeblikket.

VERDIENE VÅRE
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EGENLEDELSE I LEK OG LÆRING

HOVEDMÅL HOS OSS BETYR DET

• FUS barn har et positivt selvbilde • De voksen er gode rollemodeller
• Vi har fokus på barnas mestring
• Vi bekrefter barnet på en positiv måte og anstrenger oss for å forstå 

barnet

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

• Vi tilrettelegger for individuell tilvenning i barnehagen
• Vi tilrettelegger for lek og aktiviteter
• Vi har god kommunikasjon med barnas hjem
• Vi lytter og tar tak i barnets interesser
• Vi har lekegrupper

• FUS barn gleder seg til resten av livet, 
og de vet de har påvirkningsmuligheter 
og at innspillene deres teller

• Vi legger til rette for at barna får påvirke og medvirke i egen hverdag
• Vi lytter og møter barnas spørsmål med interesse
• Vi legger til rette for at barnet får lære om demokrati

• FUS barn har det gøy i barnehagen • De voksne deltar i lek sammen med barna både ute og inne
• Vi vektlegger humor i hverdagen
• Barn og voksne har fellesopplevelser med vekt på vennskap, sosialt 

samspill og humor

FUS- barnehagene har i samarbeid med Marianne Godtfredsen og psykolog Kristian 
Sørensen tatt i bruk Egenledelse i lek og læring som et verktøy for å sikre barnet et 
kvalitativt miljø i barnehagen. Hos oss kommer leken først.

Egenledelse er evnen til å være aktiv og selvstendig i en oppgave over tid, og er et 
fellesbegrep på funksjoner i hjernen som setter i gang og styrer det vi sier og gjør. I 
FUS barnehagene mener vi det er viktig å utvikle og styrke egenledelsesfunksjonene.

Egenledelse danner grunnlaget for utvikling av vennskap og forebygging av mobbing. 
Evnen til egenledelse er avgjørende for sosialt samspill, deltakelse og medvirkning. 
Med godt utviklede egenledelsesferdigheter skal vi styrke barnas evner til  
livsmestring. Lek styrker barnas evner til egenledelse. Ansatte i Engesvea skal være 
de beste til å bygge opp barns relasjon- og vennekompetanse. Når barna lærer å 
samhandle med andre, legges samtidig grunnlaget for læring og sosial kompetanse 
gjennom hele livet. 

HOVEDMÅL
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Vi deler egenledelsen inn i 7 deler, som her i egenledelsehjulet
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FUS SmartMat er et mat- og måltidskonsept om sunn mat og gode matvaner 
som fremmer matglede hos barna. I FUS barnehagene serveres mat som 
inneholder byggeklosser som er en forutsetning for å sikre optimal utvikling 
av hjernen og resten av kroppen.

I barnehagene r det god tid til måltidene, og barna skal oppleve måltidene 
som hyggelige og noe de gleder seg til. Måltidene har også en pedagogisk 
funksjon, SmartMat er derfor nært knyttet til satsningen vår på egenledelse 
i lek og læring. Gjennom måltidene kan vi ivareta mange av egenledelses-
funksjonene. 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 utvik-
ling.

SmartMat innebærer;
  Vi serverer grønnsaker til måltidene
  Vi bruker ren fisk eller fiskemat med høyest mulig fiskeinnhold
  Vi bruker rent kjøtt eller kjøttvarer med høyest mulig kjøttinnhold
  Vi bruker mest mulig næringsrikt korn
  Vi balanserer inntaket av ulike typer fett
  Vi bruker vann som tørstedrikk
  Vi bruker størst mulig grad naturlige søtningsstoffer
   Vi har god balanse mellom varmmåltider og brødmåltider for å skape 

variasjon

FUS SMARTMAT
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«VI OPPDAGER NEDBØR, SOLA OG MÅNEN»
En «FRISKUS» er raus, eventyrlysten og leken. 

Overordnet mål: *I barnehagehverdagen møter barna Friskus som inspirerer barna 
til deltakelse, gir dem nye erfaringer og fremmer livslyst og lærelyst gjennom kreativ 
lek og kroppslig mestring. 

  Barna skal lære å ta vare på seg selv og hverandre.

Med kroppslig mestring mener vi at vi vil gi barna en helhetlig forståelse av kroppens 
betydning som omhandler fire grunnleggende erfaringsområder; motoriske, kogni-
tive, emosjonelle og sosiale erfaringer.

Vi vil jobbe i to prosjekter barnehageåret 2019/2020 for å nå barnehagens overord-
nede mål. 

PROSJEKT 1: NEDBØR
«Kliss, klass, snø og regn, ut og sprett på lekne bein»

MÅL; Tiddelidei det regner på meg. Hei og hopp, snø er topp.
   Gjennom undring og bevegelsesglede oppdager vi nedbør i ulike former.

Tiltak;
  Hvorfor oppstår regn og snø
  Sanger om regn og snø
  Bruke uteområdet før, under og etter regn
  Regndans
  Nedbørsmåling
  Skum party
  Base i snø
  Bevegelsesborg i snø

   

SATSNINGSOMRÅDE  
BARNEHAGEÅRET 2019/2020
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PROSJEKT 2. SOL OG MÅNE
Sol og måne på himmelen blå, finn en venn den kan skinne på

MÅL; Borte, tittei, lys og mørke her er jeg.
Delmål; Gjennom lek, samtaler og opplevelser skaper vi bevissthet om sol og måne.

Tiltak;
  Fakta om sol og måne
  Lage sol og måne
  Bruke refleks og lommelykt
  Eventyr om sol og måne
  Jakob og Neikob p åmånen
  Lysfest med solskinnsboller
  Boka om solsystemet; «Måne og sol»
  Se skygger i sollys
  Sang; Sola er god

Barnehagen har en beliggenhet som innbyr til fysisk aktivitet både innen for eget 
område og i naturen rundt oss. Vi har turstier, skiløyper, akebakker og skog som vi vil 
benytte hele barnehageåret. 

I alle aktiviteter har leken en sentral plass. Å leke er det viktigste barnet gjør og de 
voksnes rolle blir å legge til rette for lek, verne om leken, veilede og observere.
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«De (barna) skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger» 

(Barnehageloven § 1. Formål, 2.ledd, 3.setning)

Barnehagen skal legge til rette for at barna blir hørt og deres mening skal vektlegges 
for hva som gjøres i barnehagen. De voksne skal lytte, sette grenser og ikke gi barna 
valg som kan være til skade for dem selv og andre.

Ved valg følger konsekvenser. Noen ganger betyr å ta valg at du velger bort noe 
annet. Vi tror dette utvikler barnas selvstendighet. Medvirkning er ikke det samme 
som å bestemme. Medvirkning er et demokratisk arbeid som skjer gjennom dialog 
der en gjør og velger det som er det beste for fellesskapet. Det er viktig å legge til 
rette for arenaer der barna blir hørt. Vi skaper rom for den gode samtalen mellom 
barn og personale, både en til en og gruppevis. . De yngste er avhengig av at de omgir 
seg med voksne som ser og forstår deres måte å uttrykke seg på.

Barna skal få være delaktige i planlegging, gjennomføring og evaluering av barneha-
gens innhold. På den måten vil barna oppleve medansvar og medinnflytelse i sin egen 
hverdag. Dette krever at vi voksne har et romslig planleggingsmønster i bevegelige 
rammer. Vi har en anerkjennende holdning som gir barna rett til å ha sine egne opple-
velse, erfaringer og tanker.

Barnehagens innhold skal være allsidig, variert og tilpasset enkeltbarnet og barne-
gruppen. I barnehagen skal barna få leke og utfolde skaperglede, undring og  
utforskertrang. Arbeidet med omsorg, danning, lek, læring, sosial kompetanse og 
kommunikasjon og språk skal ses i sammenheng og samlet bidra til barns allsidige 
utvikling.

Barnehagens fysiske miljø skal være trygt og utfordrende og gi barna allsidige beve-
gelseserfaringer. Personalet skal utforme det fysiske miljøet slik at alle barn får 
mulighet til å delta aktivt i lek og andre aktiviteter, og slik at leker og materiell er 
tilgjengelig for barna.

BARNS MEDVIRKNING

BARNEHAGENS FORMÅL OG INNHOLD.
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BARNS BEHOV FOR OMSORG
Omsorg er en forutsetning for barnas trygghet og trivsel, og for utvikling av empati 
og nestekjærlighet. Barnehagen skal aktivt legge til rette for omsorgsfulle relasjoner 
mellom barna og personalet og mellom barna, som grunnlag for trivsel, glede og 
mestring. Personalet skal arbeide for et miljø som ikke bare gjør barna til mottakere 
av omsorg, men som også verdsette barnas egne omsorgshandlinger.

Tiltak for å møte barns behov for omsorg;
  Ivareta barnas behov for fysisk omsorg, inkludert behov for ro og hvile
  Legge til rette for at barna kan knytte seg til personalet og til hverandre
  Sørge for at barna opplever trygghet, tilhørighet og trivsel
   Møte alle barn med åpenhet, varme og interesse og vise omsorg for hvert 

enkelt barn
  Være lydhør for barnas uttrykk og imøtekomme deres behov for omsorg
   Støtte og oppmuntre barna til å vise omsorg for andre og til selv å kunne ta 

imot omsorg
  Aktivt bidra til at barna utvikler tillit til seg selv om andre
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FREMME DANNING 
Vi skal støtte barna i å forholde seg prøvende og nysgjerrig til omverden og bidra 
til å legge grunnlaget for modig, selvstendig og ansvarlig deltakelse i et demokratisk 
fellesskap. Barnehagen skal fremme samhold og solidaritet samtidig som individuelle 
uttrykk og handlinger skal verdsettes og følges opp. Vi skal bidra til at barna kan 
forstå felles verdier og normer som er viktig for fellesskapet.
Gjennom samspill, dialog, lek og utforskning skal barnehagen bidra til at barna 
utvikler kritisk tenkning, etisk vurderingsevne, evne til å yte motstand og handlings-
kompetanse, slik at de kan bidra til endringer.

Tiltak for å fremme danning;
   Vi skal tilrettelegge for meningsfulle opplevelser og støtte barnas  

identitetsutvikling og positive selvforståelse
  Vi skal støtte barnas aktivitet, engasjement og deltakelse i fellesskapet
  Vi skal synliggjøre og verdsette ulike behov, meninger og perspektiver
  Vi skal utfordre barnas tenkning og invitere dem inn i utforskende samtaler
   Vi skal legge merke til, anerkjenne og følge opp barnas perspektiver og 

handlinger
   Vi skal synliggjøre og fremheve mangfold og ulikhet som grunnlag for opple-

velser, utforskning og læring

IVARETA BARNAS BEHOV FOR LEK
Leken skal ha en sentral plass og lekens egenverdi skal anerkjennes. Barnehagen skal 
gi gode vilkår for lek, vennskap og barnas egen kultur. Leken skal være en arena for 
barns utvikling og læring, og for sosial og språklig samhandling. Vi skal inspirere til 
og gi rom for ulike typer lek både ute og inne og bidra til at alle barn kan oppleve 
glede, humor, spenning og engasjement gjennom lek.

Tiltak for å ivareta lek;
  Vi skal organisere rom, tid og lekemateriale for å inspirere til ulike typer lek
  Vi skal bidra til at barna får felles erfaringer som grunnlag for lek og legge til rette 
  for utvikling av leketemaer
   Vi skal fremme et inkluderende miljø der alle barna kan delta i lek og erfare glede 

i lek
  Vi skal observere, analysere, støtte, delta i og berike leken på barnas premisser
  Vi skal veilede barna hvis leken medfører uheldige samspillsmønstre
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FREMME LÆRING
Barna skal oppleve et stimulerende miljø som støtter opp om deres lyst til å leke, 
utforske, lære og mestre. Barnehagen skal introdusere nye situasjoner, temaer, 
fenomener, materialer og redskaper som bidrar til meningsfull samhandling. Vi skal  
anerkjenne å  stimulere barnas nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og dette skal 
legges til grunn for barnas læringsprosesser. Barna skal få undersøke, oppdage og forstå 
sammenhenger, utvide perspektiver og få ny innsikt. De skal få bruke hele kroppen 
og alle sanser i sine læringsprosesser. Barnehagen skal bidra til læringsfellesskap der 
barna skal få bidra i egen og andres læring.

Tiltak for å fremme læring;
   Vi skal ha et inkluderende fellesskap og legge til rette for at barna kan bidra i egen 

og andres læring
   Vi skal legge til rette for helhetlige læringsprosesser som fremmer barnas trivsel og 

allsidige utvikling
   Vi skal være oppmerksomme på barnas interesser og engasjement og legge til rette 

for læring i ulike situasjoner og aktiviteter
   Vi skal støtte barnas initiativ, undring, nysgjerrighet, kreativitet, læringslyst og tro 

på egne evner
   Vi skal utvide barnas erfaringer og sørge for progresjon og utvikling i barnehagens 

innhold
   Vi skal støtte barnas refleksjoner rundt situasjoner, temaer og fenomener og skape 

forståelse og mening sammen med dem
   Vi skal sørge for at alle barn kan få rike og varierte opplevelser og erfaringer,  

utfordringer og mestringsopplevelser
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SOSIAL KOMPETANSE
Sosial kompetanse er en forutsetning for å fungere godt sammen med andre og 
omfatter ferdigheter, kunnskaper og holdninger som utvikles gjennom sosialt samspill. 
I barnehagen skal alle barn erfare å være betydningsfulle for fellesskapet og å være 
i positivt samspill med barn og voksne. Vi skal aktivt legge til rette for utvikling av 
vennskap og sosialt fellesskap. Barnas selvfølelse skal støttes, samtidig som de skal 
få hjelp til å mestre balansen mellom å ivareta egne behov og det å ta hensyn til 
andres behov.

Tiltak for å fremme sosial kompetanse;
   Vi skal støtte barnas initiativ til samspill og bidra til at alle kan få leke med andre, 

oppleve vennskap og lære å beholde venner
   Vi skal støtte barna i å ta andres perspektiver, se en sak fra flere synsvinkler og 

reflektere over egne og andres følelser, opplevelser og meninger
   Vi skal forebygge, stoppe og følge opp diskriminering, utestenging, mobbing, 

krenkelser og uheldige samspillsmønstre
   Vi skal støtte barna i å sette egne grenser, respektere andres grenser og finne 

løsninger i konfliktsituasjoner
   Vi skal samtale om normer fro samhandling og invitere barna til å utforme normer 

for samhandling i fellesskap
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FREMME KOMMUNIKASJON OG SPRÅK
Barnehagen skal være bevisst på at kommunikasjon og språk påvirker og påvirkes 
av alle sider ved barnets utvikling. Gjennom dialog og samspill skal barna støttes i 
å kommunisere, medvirke, lytte, forstå og skape meninger. Vi skal anerkjenne og 
verdsette barnas ulike kommunikasjonsuttrykk og språk herunder tegnspråk. Alle 
barn skal få god språkstimulering  igjennom barnehagehverdagen, og alle barn skal 
få delta i aktiviteter som fremmer kommunikasjon og en helhetlig språkutvikling. 

Tiltak som fremmer kommunikasjon og språk;
   Vi skal anerkjenne og respondere på barnas ulike verbale og non-verbale uttrykk 

og støtte deres språkutvikling
   Vi skal stimulere barns verbale og non-verbale kommunikasjon og legger til rette 

for at alle barn involveres i samspill og i samtaler
   Vi skal sørge for at alle barn får varierte og positive erfaringer med å bruke språk 

som kommunikasjonsmiddel, som redskap for tenkning og som uttrykk for egne 
tanker og følelser

   Vi skal være bevisst vår rolle som språklige forbilder og være lydhøre i kommu-
nikasjonen med alle barn

   Vi skal følge med på barnas kommunikasjon og språk og fange opp og støtte barn 
som har ulike former for kommunikasjonsvansker, som er lite språklig aktive eller 
som har sen språkutvikling

   Vi skal bidra til at språklig mangfold blir en berikelse for hele barnegruppen, 
støtte flerspråklig barn i å bruke sitt morsmål og samtidig aktivt fremme og 
utvikle barnas norskspråklige kompetanse.
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Barnehagen skal fremme grunnleggende verdier som fellesskap, omsorg og medan-
svar og representerer et miljø som bygger på respekt for menneskeverd, og retten til 
å være forskjellige. Sentrale samfunnsverdier som menneskelig likeverd, likestilling, 
åndsfrihet og toleranse er grunnleggende for omsorg, oppdragelse, lek og læring i 
barnehagen.

Personalet skal fremme positive handlinger som motvirker avvisning, mobbing og 
vold. Inkludering er en kontinuerlig prosess som gjør at vi må jobbe aktivt for at alle 
skal bli møtt med respekt og forståelse uavhengig av religiøs og kulturell bakgrunn. 
Vi fremmer at alle har egenverdi og at alle er betydningsfulle for fellesskapet i barne-
hagen.

Likestilling mellom kjønnene gjenspeiles i barnehagens pedagogikk. Vi oppdrar barna 
til å møte og skape et likestilt samfunn og likestilling mellom kjønnene. Gutter og 
jenter har like muligheter til å bli sett og hørt, og oppmuntres til å delta i fellesskap i 
alle aktiviteter i barnehagen.

MÅL; Alle barn, foreldre og ansatte behandles med likeverd og respekt. Vi har en 
etisk standard som gir like muligheter for gutter og jenter.

TILTAK; 
  Vi følger FUS barnehagenes etiske retningslinjer
   Personalet reflekterer over sine egne holdninger for best mulig å kunne formidle 

og fremme likeverd og likestilling
   Personalet skal reflektere over sine egne holdninger og forventninger til gutter 

og jenter
   Vi bruker materiell som appellerer til både gutter og jenter og vi tilrettelegger for 

samlek uavhengig av kjønn.

LIKESTILLING OG LIKEVERD 
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Vi i Engesvea FUS barnehage har valgt kropp, bevegelse, mat og helse som et av våre 
store satsningsområder. Vaner og handlingsmønstre tar form allerede fra tidlig alder. 
Gode vaner som tilegnes i barnehagealder, kan vare livet ut. Barnehagen skal legge 
til rette for at alle barn kan oppleve bevegelsesglede, matglede og matkultur, mentalt 
og sosialt velvære og fysisk og psykisk helse. Barna skal inkluderes i aktiviteter der 
de kan få være i bevegelse, lek og sosial samhandling og oppleve motivasjon og 
mestring ut fra egne forutsetninger. Barnehagen skal bidra til at barna blir kjent med 
kroppen sin og utvikler bevissthet om egne og andres grenser.

Gjennom arbeidet med kropp, bevegelse, mat og helse skal barna få mulighet til 
å sanse, oppleve, leke, lære og skape med kroppen som utgangspunkt. Gjennom 
medvirkning i mat- og måltidsaktiviteter skal barna motiveres til å spise sunn mat og 
få grunnleggende forståelse for hvordan sunn mat kan bidra til god helse.

Gjennom arbeid med kropp, bevegelse, mat og helse skal barnehagen bidra til 
at barna

   Opplever trivsel, glede og mestring ved allsidig bevegelseserfaringer, inne og ute, 
året rundt

   Blir kjent med egne behov, får kjennskap til menneskekroppen og utvikler gode 
vaner for hygiene og et variert kosthold

   Videreutvikler motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, koordinasjon og fysiske 
egenskaper

   opplever å vurdere og mestre risikofylt lek gjennom kroppslige utfordringer
   blir trygge på egen kropp, får en positiv oppfatning av seg selv og blir kjent med 

egne følelser
   setter grenser for egen kropp og respekterer andres grenser
   får innsikt i matens opprinnelse, produksjon av matvarer og veien fra mat til 

måltid

KROPP, BEVEGELSE, MAT OG HELSE
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TILTAK;
   Vi skal være aktive og tilstedeværende, støtte og utfordre barna til 

variert kroppslig lek og anerkjenne barnets mestring
   Vi skal bidra til at barna kan tilegne seg gode vaner, holdninger og kunn-

skaper om kost, hygiene, aktivitet og hvile
   Vi skal gi barna tilgang til varierte og utfordrende bevegelsesmiljøer, 

sanseopplevelser og kroppslig lek ute og inne, i og utenfor barnehage-
området

   Vi skal bidra til at barna utvikler et bevisst forhold til rette til å bestemme 
over egen kropp og respekt for andres grenser

   Vi skal legge til rette for at måltider og matlaging bidrar til måltidsglede, 
deltakelse, samtaler og fellesskapsfølelse hos barna

   Vi skal kjenne og praktisere nasjonale føringer for helsefremmende og 
forebyggende tiltak som gjelder barn
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SLIK JOBBER VI MED KROPP, BEVEGELSE, 
MAT OG HELSE
• KOMMUNIKASJON, SPRÅK, TEKST;

• Vi synger bevegelsessanger

• Barna får møte eventyr, 
fortellinger og bøker

• Vi leker, improviserer og 
eksperimenterer med  rim, rytme, 
lyder og ord

• Barna øver seg på å utrykker sine 
følelser, tanker og meninger og 
erfaringer 

• KUNST, KULTUR OG KREATIVITET;

• Vi bruker naturmaterialer til 
rollelek og estetiske uttrykk

• Vi bruker drama, musikk og dans 

• Barna møter et mangfold av 
kunstneriske og kulturelle 
fremstillinger

• Barna får skape og uttrykke seg 
kreativt

• ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI;

• Barna får kjennskap til, forstår og 
reflekterer over grunnleggende 
verdier og normer

• Barna blir kjent med rettferdighet, 
holdninger og respekt for andre

• Fokus på vennskap, hva er en god 
venn

• KROPP, BEVEGELSE, MAT OG 
HELSE;

• Barna får oppleve mestring, 
utfordre egne grenser

• Barna får innsikt i veien fra mat til 
måltid

• Vi legger til rette for sanseleker, 
og turer som stimulerer den 
motoriske utviklingen

• Barna får allsidige 
bevegelseserfaringer inne og ute, 
året rundt

• Vi er ute minst to timer hver dag

KROPP,  
BEVEGELSE, 

MAT OG  
HELSE

• ANTALL,ROM OG FORM;

• Vi setter ord på mengde, 
størrelse, ulikheter og former

• Barna blir kjent med matematiske 
begreper og betydningen og ulike 
bruksområder for tall/mengde 
ved bruk av bøker, spill, musikk, 
digitale verktøy, leker og utstyr

• Rom organiseres slik at de innbyr 
til rollelek og utvikler sin kreative 
sans

• Vi deltar på kulturarrangement i 
nærmiljøet

• NATUR, MILJØ OG TEKNOLOGI;

• Barna får kjennskap til ulike 
årstider og endringer i naturen

• Barna lærer og tar del i 
kildesortering og hvordan vi kan 
ta vare på naturen

• Vi bruker teknologi som 
oppslagsverk

• De eldste barna får leke og lære  
teknologi med egen pedagog 
(samarbeid med Ikomm)

• ROLLER OG ARBEIDSMÅTER;

• Vi bruker kroppen aktivt gjennom 
hele barnehagehverdagen

• Vi utfordrer barna til fysisk 
aktivitet

• Personale er aktive og gode 
rollemodeller for fysisk aktivitet 
og spiser sammen med barna

• Barn og voksne leker og har det 
gøy hver dag

• NÆRMILJØ OG SAMFUNN;

• Vi utforsker og blir kjent med 
nærmiljøet rundt oss

• Barna blir kjent med norsk kultur 
og tradisjoner

• Barna får innsikt i ulike levesett og 
familieformer

• Barna gis like muligheter 
uavhengig av kjønn

• Barna skal bli kjent med nasjonale 
minoriteter
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PLANLEGGING, VURDERING  
OG DOKUMENTASJON

19 
 

PLANLEGGING, VURDERING OG DOKUMENTASJON 
 
 

 
 
 
God planlegging bidrar til en gjennomtenk og hensiktsmessig bruk av barnehagens 
menneskelige og materielle ressurser samt nærmiljø og naturområder. Planlegging av 
barnehages fysiske utforming, organisering, innhold og prosesser gjøres med utgangspunkt i 
barnehagens overordnede mål, som er gitt i barnehageloven og utdypet i rammeplanen. 
Planleggingen baserer seg på kunnskap om barns utvikling og læring individuelt og i gruppe, 
observasjon, dokumentasjon, refleksjon og systematisk vurdering og på samtaler med barn 
og foreldre. Hver avdeling utarbeider pedagogiske planer hvor innhold og arbeidsmetode er 
tilpasset barna og barnegruppa. Planene og gjennomføringen av dem må være så fleksible at 
det er rom for spontanitet og barns medvirkning. 
 
Plan- Hva planlegger vi? Hvem planlegger vi for? Hva ønsker vi å oppnå med det vi gjør? Vi 
setter oss tydelige mål for hva og hvorfor i planleggingsarbeidet. 
Praksis- Hva gjør vi? Hvem gjør vi det for? Barnehagens verdiskapende aktiviteter skal stå i 
fokus i vår praksis. 
Dokumentasjon- Hva dokumenterer vi? Hvem dokumenterer vi for? Vi benytter 
praksisfortellinger som omfatter barnesyn, voksenrollen og våre verdier til bruk på 
personalet møter. Pedagogisk innhold dokumenteres gjennom foto, månedsbrev, 
praksisfortellinger og facebook. 
Refleksjon-Hva reflekterer vi over? Hvem reflekterer? Er det samsvar mellom våre verdier, 
vårt barnesyn, læringssyn og vår praksis? 
Vurdering- Hva vurderer vi? Hvem vurderer vi? Hvem vurderer? Barnehagens arbeid skal 
vurderes, det vil du beskrives, analyseres og fortolkes i forhold til de kriterier som er gitt i 

PLAN

PRAKSIS

DOKUMENTASJONREFLEKSJON

VURDERING
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God planlegging bidrar til en gjennomtenk og hensiktsmessig bruk av barneha-
gens menneskelige og materielle ressurser samt nærmiljø og naturområder. Plan-
legging av barnehages fysiske utforming, organisering, innhold og prosesser gjøres 
med utgangspunkt i barnehagens overordnede mål, som er gitt i barnehageloven og 
utdypet i rammeplanen. Planleggingen baserer seg på kunnskap om barns utvikling 
og læring individuelt og i gruppe, observasjon, dokumentasjon, refleksjon og syste-
matisk vurdering og på samtaler med barn og foreldre. Hver avdeling utarbeider 
pedagogiske planer hvor innhold og arbeidsmetode er tilpasset barna og barne-
gruppa. Planene og gjennomføringen av dem må være så fleksible at det er rom for 
spontanitet og barns medvirkning.

Plan- Hva planlegger vi? Hvem planlegger vi for? Hva ønsker vi å oppnå med det vi 
gjør? Vi setter oss tydelige mål for hva og hvorfor i planleggingsarbeidet.

Praksis- Hva gjør vi? Hvem gjør vi det for? Barnehagens verdiskapende aktiviteter 
skal stå i fokus i vår praksis.

Dokumentasjon- Hva dokumenterer vi? Hvem dokumenterer vi for? Vi benytter 
praksisfortellinger som omfatter barnesyn, voksenrollen og våre verdier til bruk på 
personalet møter. Pedagogisk innhold dokumenteres gjennom foto, månedsbrev, 
praksisfortellinger og facebook.

Refleksjon-Hva reflekterer vi over? Hvem reflekterer? Er det samsvar mellom våre 
verdier, vårt barnesyn, læringssyn og vår praksis?

Vurdering- Hva vurderer vi? Hvem vurderer vi? Hvem vurderer? Barnehagens arbeid 
skal vurderes, det vil du beskrives, analyseres og fortolkes i forhold til de kriterier 
som er gitt i barnehageloven, rammeplanen og interne planer. Barnas erfaringer og 
synspunkter skal inngå i vurderingsgrunnlaget. Vurdering er også viktig for å kunne 
fornye virksomheten og legger grunnlaget for barnehagen som lærende organisasjon 
Det er viktig at vi setter ord på og reflekterer over vår kompetanse, og tause kunn-
skap for å legge grunnlaget for videre kvalitetsutvikling.

Bruker- og medarbeiderundersøkelser blir nøye gjennomgått. De er grunnlag for 
refleksjon, vurdering og resulterer i en plan for bevisstgjøring og videreutvikling av 
barnehagens planer, vårt pedagogiske arbeid, barnehagens etiske standard og barne-
hagens organisering. Vår målsetning er at vi skal kontinuerlig jobbe for å bli bedre.
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«Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns kulturskaping og bidra 
til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt fellesskap» 
(Barnehagelovens § 2 Barnehagens innhold)
Engesvea FUS barnehage tar utgangspunkt i både lokale og nasjonale kulturverdier. 
Vi er en møte plass for barn og foreldre med ulike kulturell, språklig, etnisk og reli-
giøs og sosial bakgrunn. Barnehagen er derfor en sentral arena for å formidle, skape 
og fornye kultur og for å utvikle kulturell identitet. Vi er åpne for impulser fra vårt 
nærmiljø og fra den regionale og globale verden.

Barnekultur er for oss; av, med og for barn
Barn tolker inntrykkene sine gjennom leken og gjør det mulig å variere uttrykks-
former gjennom fagområdene dans, drama, musikk, kunst og håndverk.

TILTAK;
  Vi lar barn bli kjent med forskjellige materialer
  Vi fokuserer på prosesser og opplevelser
  Vi synger, danser og lytter til musikk
  Vi drar på turer i nærmiljøet
  Vi leser bøker
  Vi leker sammen
  Vi markerer høytider og tradisjoner
  Vi har fellessamling for alle barn og ansatte i barnehagen
  Vi tenker på naturen som en del av kulturen og bruker den aktivt

Lokale kulturarenaer vi bruker;
  Maihaugen
  Biblioteket
  Olympiske anlegg
  Kulturhuset Banken

BARNEHAGEN SOM KULTURARENA
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Fagområdene i rammeplanen gjenspeiler områder som har interesse og egenverdi for 
barn i barnehagealder, og skal bidra til å fremme trivsel, allsidig utvikling og helse. 
Barnehagen skal se fagområdene i sammenheng, og alle fagområdene skal være en 
gjennomgående del av barnehagens innhold.

Barnehagens verdigrunnlag og formål skal gi retning for og prege arbeidet med 
fagområdene og barns rett til medvirkning skal ivaretas. Barns lek danner et viktig 
grunnlag for arbeidet med fagområdene. Vi skal ta utgangspunkt i barnas engasje-
ment og bidrag slik at arbeidet med fagområdene kan oppleves som en morsom og 
meningsfull del av barnas hverdag. Barnas interesse for fagområdene skal stimu-
leres, og barnehagen skal bidra til å etablere et lærende fellesskap som verdsetter 
ulike uttrykk og meninger. Barna skal utvikle kunnskap og ferdigheter innenfor alle 
fagområdene gjennom undring, utforskning og skapende aktiviteter. Vi skal bruke 
ulikt materiell og utstyr, teknologi og digitale verktøy, spill, bøker og musikk i arbeidet 
med fagområdene. 

Fagområdene er i stor grad de samme som barna senere møter som fag i skolen.

De syv fagområdene er;
  Kommunikasjon, språk og tekst
  Kropp, bevegelse, mat og helse
  Kunst, kultur og kreativitet
  Natur, miljø og teknologi
  Antall, rom og form
  Etikk, religion og filosofi
  Nærmiljø og samfunn

I barnehagen har vi barn i alderen 0-6 år. De befinner seg på ulike utviklingstrinn og 
det blir derfor viktig å tilpasse aktivitetene etter alder og modning. Barna skal få ulike 
utfordringer hvor vi skal motivere for læring og gi barna følelsen av å mestre. Vi må 
finne en balanse mellom det å oppleve mestring og det å kunne strekke seg etter nye 
mål. Vi har valgt å dele fagområdene inn etter alder i vår egen progresjonsplan.

FAGOMRÅDENE
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PROGRESJONSPLAN

Områdene 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år

Kommunikasjon,
språk, tekst

-Bruke pekebøker 
og samtale om det 
vi ser

-Sanger med 
bevegelse

-Lese enkel bøker

-bruke rim og 
regler

-rollelek

-Dialog om 
opplevelser

-Barna skal øve på  
å utføre enkle  
oppgaver/
beskjeder

-Vi bruker navn  
på fargene rundt oss

-Bøker/fortellinger 
med tekst og bilde

-Sette ord på 
tanker, ønsker, 
behov og følelser

- Bli kjent med 
bokstaver, tall og 
symboler

-Spill, med enkel 
regler

-Øve på å fortelle 
en historie med en 
sammenheng

-Tekstskaping(lage 
en fortelling)

-Tilegne seg 
kunnskap om 
primærfarger

-Øve på å utrykke 
følelser og tanker 
verbalt

-Gjenkjenne og 
nyttiggjøre seg av 
bokstaver, tall og 
symboler

-Lek med 
bokstavlyder/
ordspill

-Inspirere til å øve 
på å skrive sitt eget 
navn

Kropp, evegelse, 
mat og helse

-Barna skal få 
støtte til å mestre 
sin egen kropp 
og få et styrket 
selvbilde

- Gi rom og 
støtte for fysiske 
utfordringer

(krabbe, gå, løpe, 
klatre og rulle)

-Sunt og variert 
kosthold

- Strukturert 
hverdag

-Musikk, dans, 
egelsessanger

-Korte turer i 
variert terreng

-Sansemotoriske  
aktiviteter

-Hinderløype

-Hoppe fra høyde

-Oppmuntre til å  
kle på seg selv

-Øve på å drikke av 
kopp og spise med 
skje

-Øve  
selvstendighet 
i påkledning, 
toalettbesøk og 
måltidsituasjoner

-Ukentlige turer i 
variert terreng

-Klare å finne  
ro i kroppen

-Stupe kråke

-Bli kjent med nye 
smaker,  
sette ord på  
smaks- 
opplevelser

- Øve på å sette 
grenser for egen 
kropp og ha 
respekt for andres 
grenser

-Finne frem klær og 
kle på seg selv

-Øve på å kaste 
ball, stå på ett ben 
og hoppe med 
samlede ben

-Være med å 
tilberede mat og 
øve på å smøre 
egne brødskiver

- Vektoverføring 
fra den ene til den 
andre foten under 
kast

-Hinke fremover, 
skiftvis fra høyre til 
venstre fot

-Kunnskap om 
kroppen og dens 
funksjoner

-Opparbeide seg 
erfaring med å 
porsjonere ut 
energi på lang tur

-Øve på blyantgrep

Kunst,

kultur og reativitet

-Tegne og male

-Lykke til ulik 
musikk

-Introdusere 
instrumenter

-Få erfaring med 
ulikt materiell

-Ulike 
maleteknikker

-Musikk, dans  
og drama

-Bruke  
musikkinstrumenter

-Lek i naturen

-Lek med ulike  
materiell

-Rollelek/ enkel 
dramatisering

-Uttrykke seg 
gjennom forskjellig 
typer skapende 
materiell ute og 
inne

-Bearbeide og 
uttrykke følelser

- Introduseres for 
mimelek

-Øve på å synge 
for andre barn og 
voksne

-Jobbe med 
kreative prosesser 
over tid

-Dramatisere og 
opptre

-:synge sanger med 
flere vers
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PROGRESJONSPLAN

Områdene 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år

Natur, miljø og 
teknologi

- Bli kjent og trygg 
i barnehagen og 
dens uteområde

- Ute 2 t. hver dag 
(sovetid inngår)

-Ute 2 timer hver 
dag, sovetid inngår

-Gode opplevelser 
på tur og ute i bhg

-Konstruksjonslek 
med ulike 
materialer

-Følge årstidene

- Lære å ta vare på 
naturen

- Bli kjent med 
nærmiljøets 
biologiske 
mangfold

-Bli introdusert for 
ny teknologi

-Delta i ulike 
eksperimenter og 
bearbeid fakta

-Nyttiggjøre seg av 
ulike hjelpemidler 
ute i naturen  (lupe, 
innsektsamler 
faktabøker)

-Erfare hvordan 
teknologi kan 
brukes i lek og 
hverdagsliv

-Få innsikt i 
naturmiljøvern og 
samspillet i naturen

Antall, rom og 
form

-Enkle puslespill og 
lek med klosser

- Utvikle 
romforståelse

- Introdusere 
matematiske 
begrep 

-Bli kjent med 
matematiske 
begrep, stor-liten, 
tung-lett osv.

-Introdusere 
geometriske figurer

-Bli kjent med tall

-Benevne enkle 
geometriske figurer

-Kjennskap til å 
sortere i form og 
farge

-Telle til 10

-Kategorisere form 
og størrelser

- introduseres for 
mengde begrep

-Skille mellom ulike 
geometrisk former

-Tallforståelse og 
mengdelære

-Telle til 20

Etikk, religion og 
filosofi

-Bli trygg og 
føle tilhørighet i 
barnehagen

-Øve på å dele

-Øve på å vente 
på tur

-Øve på å utsette 
egne behov

- Omsorg for andre

-Oppmuntre til 
respekt for alt 
levende

-Fokus på vennskap

-Øve på å 
bruke språket i 
konfliktsituasjoner

- Få kjennskap til 
hva rettigheter 
innebærer

-Få kjennskap og 
forsøke å forstå at 
vi er ulike individer 
med individuelle 
behov

-Filosofiske 
samtaler

-Planlegge og 
gjennomføre Lucia

-Utvikle forståelse 
av konsekvenser 
av valg

-Få kjennskap til 
grunnleggende 
verdier

Nærmiljø og 
samfunn

-Bli kjent på 
Enga og med 
barnehagens 
uteområde

-Faste rutiner og 
gjentakelser

-Korte turer i 
nærmiljøet og 
utforske det barna 
er opptatt av

-Barna skal være 
delaktige i sin egen 
hverda

-Bruke nærmiljøet 
aktivt

-Enkle regler på tur

-Øve på å ta ordet i 
en gruppe og lytte 
til andre

-Bli kjent i 
Lillehammer

-Introduseres for 
enkle trafikkregler

- Ha en begynnende 
forståelse for hva 
det innebærer å ta 
et valg

- Besøke skoler og 
SFO og bli kjent i 
skolegården

-Tarkus 
(trafikkopplæring)

-Bli kjent med 
og delta i 
demokratiske 
prosesser
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I Engesvea FUS barnehage legger vi vekt på å ha et nært samarbeid med andre 
instanser. Vi skal være oppdaterte, imøtekommende, åpne og inkluderende.

  Barnehagen samarbeider med følgende instanser;
  FUS driftsorganisasjon/Trygge barnehager (eier)
   Lillehammer kommune; rapportering, tilsyn, tilskudd, opptak av barn,  

kommunale retningslinjer, samarbeid i overgang barnehage-skole o.l.
   Pedagogisk Psykologisk tjeneste (PPT); oppfølging av barn med spesielle behov, 

veiledning av foreldre og ansatte
  Barnevernet; bistå i oppfølgingen av barn, veiledning av foreldre og ansatte
  Andre barnehager i Lillehammer 
   Høgskolen Innlandet, Hamar; vi er partnerbarnehage og tar imot studenter i 

praksis
  Leverandører; matlevering, hygieneartikler, formingsmateriell og leker, renhold

SAMARBEID
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Lillehammer kommune har fokus på tidlig innsats gjennom prosjektet «Tidlig innsats 
i barnehagen» Jf : Stortingsmelding 16(2006-2007)…. Og ingen sto igjen og hang. 
Tidlig innsats for livslang læring.

Hovedmål for prosjektet er: «Barn i Lillehammer kommune med behov for bistand 
skal bli sett, identifisert og få rett hjelp mens de er i barnehagealder» Dette inne-
bærer at et tverrfaglig team bestående av helsesøster, barnevern, fysioterapeut og 
PPT bistår barnehagene for å kunne fange opp barn som trenger ekstra tilretteleg-
ging/hjelp tidligst mulig. Engesvea FUS barnehage har deltatt i tidlig innsats siden 
2016. Barnehageåret 2019/202 vil teamet komme til barnehagen 16.9., 28.10., 9.12., 
13.1., 9.3., 4.5.

OVERGANG BARNEHAGE – SKOLE     
Barnehagen skal i samarbeid med foreldre og skolen legge til rette for at barna kan få 
en trygg og god overgang fra barnehagen til skole og eventuelt skolefritidsordning. 
Rammeplanen oppfordrer barnehagen og skolen til å utveksle kunnskap og infor-
masjon som utgangspunkt for samarbeid om tilbud til de eldste barna i barnehagen, 
deres overgang til og oppstart i skolen. 

Barnehagen må ha samtykke fra foreldrene for å dele opplysninger om enkeltbarn 
med skolen. De eldste barna skal få mulighet til å glede seg til å begynne på skolen 
og oppleve at det er en sammenheng mellom barnehagen og skolen. Barnehagen 
skal 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. 

Barnehagen følger de retningslinjer som er utarbeidet av Lillehammer kommune om 
innholdet i femårs gruppene i barnehagene i Lillehammer. 

TIDLIG INNSATS/TVERRFAGLIG  
TEAM BARNEHAGE
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En barnehage er en arbeidsplass der personalet arbeider tett sammen og er avhengig 
av hverandre gjennom dagen. Gjensidighet, tillit og trygghet står dermed sentralt når 
en ønsker å skape en god barnehage. Personalet tilegner seg kunnskap og utvikler 
seg og jobber for en bevisst voksenrolle i samspillsituasjoner. For å støtte barna i 
utvikling av sosiale og språklige ferdigheter, vil vi gå inn i barnas lek, konflikter og 
samspill. 

Vi ser det som svært viktig å fremme et positivt og inkluderende miljø preget av 
humor og glede. Personalet jobber for å ha en åpen tone hvor det er lov å gi hver-
andre ros og konstruktiv kritikk. Vi ønsker å være en humoristisk gjeng som har 
evnen til å møre oss med barna og hverandre.

FUS skolen som arrangeres for alle ansatte er et av virkemidlene barnehagen har 
for å nå FUS sine hovedmål. I tillegg har FUS inngått et samarbeid med Marianne 
Godtfredsen og Kristian Sørensen hvor satsningsområdet er «Egenledelse i lek og 
læring». Dette samarbeidet innebærer kursing av ansatte og målrettet arbeid internt 
i barnehagen.

Felles målsetning for perioden er:
   «Sammen gir vi barndommen verdi – Hos oss kommer leken først!»
   I tillegg har personalet egne førstehjelpskurs, eksterne kurs, kurs i regi av  

Lillehammer kommune (planleggingsdager)og kurs som Nettverk E6  
(FUS barnehagene i Hedmark og Oppland) arrangerer.

   Hvert år blir det utarbeidet en opplæringsplan som ivaretar alle ansattes behov 
for kompetanseutvikling. Målet med planen er å tilrettelegge for kurs som er 
nyttige med tanke på å øke kompetansen hos personalet ut fra de satsningsom-
rådene vi har fokus på og den enkelte ansattes behov for kompetanseheving.

KOMPETANSEPLAN FOR PERSONALET
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MERKEDAGER I ENGESVEA FUS BARNEHAGE
  Uke 36 Vennskapsuke
  10.10. feirer vi barnehagens 11. års bursdag
  2.12 Julegrantenning
  13.12 Lucia
  Uke 51 Nissefest
  Uke 3 Pysjfest
  Uke 6 Hattefest
  Uke 10 Uteaktivitetsdag/ Friskusleker
  23.4. FUS-dagen
  Påskekaffe
  17.mai feiring
  Overnatting i barnehagen for Friskusene 
  Sommerfest med vandrespill

KONTAKTINFORMASJON
Besøksadresse

 Jean Heibergsvei 1, 2614 Lillehammer 
Telefon; 612 69 565 

DAGLIG LEDER
 Mette Ekrum Mathiesen Tlf; 905 27 797 

E-post;dl.engesvea@bhg.no

KUBJELLA
 ( 1 åringene) Tlf. 916 55 891 E-post; 

kubjella@hotmail.no

BLÅKNAPP 
(2 åringene) Tlf. 916 55 890 E-post; 

blaaknapp@hotmail.no

Fakturaadresse
 Fakturamottak, Postboks 4970, 8608 

Mo i Rana

BARKEBILLA
 (3 åringene) Tlf. 916 55 893 E-post; 

barkebilla@hotmail.no

EDDERKOPPEN
 (4 åringene) Tlf. 916 55 892 E-post; 

edderkoppen@hotmail.no

FRISKUS
 (5 åringene) Tlf. 918 48 828 E-post; 

friskus.engesvea@hotmail.com



EngesveaBarnehagenavn


