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Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehageår i Engesvea FUS Barnehage.

Engesvea har vært i drift i 12år og er nå en veletabelert 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 synliggjøre 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. FUS barnehagene 
startet i 2019 et prosjekt kalt Barnet først, som implementeres i de kommende år. Barnets først består 
av CLASS ( Classroom Assessment Scoring System) og TIK.( tuning in to kids)

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»

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 hverandre og personalet.
Vi er 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 Ekrum Mathiesen
Daglig leder

VELKOMMEN
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OM ENGESVEA FUS BARNEHAGE
Vi ligger på Søre Ål, med kort veg til bydelens skoler og vi har skogen som nærmeste nabo.
Barnehagen har 88 barn fordelt på småbarnsavdelingene Kubjella -1 åringer og Blåknapp -2 
åringer, i tillegg har vi tre grupper med eldre barn Edderkoppen -2-3 åringer, Barkebilla- 4 
åringer og Friskus- 5 åringer. 

Kontaktinfo
Engesvea FUS barnehage   Tlf.612 69 565/ Daglig leder 905 27 797
Jean Heibergsvei 1    E-post;dl.engesvea@bhg.no
2614 Lillehammer    Web; fus.no/engesvea

BARNET 
FØRST!
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Ansatte
Daglig leder;    Mette Ekrum Mathiesen
Pedagogiske ledere;   Stian Midtlien
     Bjørn Ødegård
     Anette Strandum
     Caroline Hauan
     Elin Afseth Holen
Pedagoger;    Maria Sørheim
     Kaja Bergsjordet
     Håkon Sjetne
     Maren S. Svenskerud
     Lisa Espegard
     Iselin Hals (foreldrepermisjon til 03.21)
Fagarbeidere;   Lene Cicilie Sæther
     Camilla Engen
     Tone Slettum
     Stein Korsvollien
     Sondre Dahlen
     Unni Larsson (foreldrepermisjon til 02.21)
Medarbeidere;   Mariana Mota Dahlen
     Olaug Larsen
     Kenneth Martinsen Ophus
     Mette Almås Åssveen
     Peter Andreas Voigt
     Vanja Gauteplass
     Mads S. Svenskerud
Kjøkkenassistent;   Eva Vollan

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. 
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Årsplanen er;
  Et arbeidsredskap for personalet for å styre barnehagen i en bevisst og uttalt retning
  Utgangspunkt for foreldrenes mulighet til å kunne påvirke innholdet i barnehagen
  Grunnlaget for kommunens tilsyn med barnehagen
   Informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid til eier, politikere, kommunen, 

barnehagens samarbeidspartnere og andre interesserte

Det pedagogiske arbeidet tar utgangspunkt i «Lov om barnehager» og «Forskrift om rammeplan 
for barnehagensinnhold og oppgaver», hjemlet i lovens §2 og iverksatt 01.08.2017. Loven 
og rammeplanen kan leses i sin helhet på www.regjeringen.no (Kunnskapsdepartementet) 
Barnehagen bygger sin virksomhet på Barnekonvensjonen, vedtatt av FN i 1989.(inkorporert 
i norsk lov i 2003)

I tillegg til årsplanen vil avdelingene gi ut månedsbrev med oversikt over månedens plan og 
vurdering av tidligere perioder.

Våre samarbeidspartnere;
  Lillehammer kommune
  Private barnehage i Lillehammer kommune
  Skoler/SFO i Lillehammer
  Helsestasjon
  Barnevernet
  Pedagogisk psykologisk tjeneste
  Tverrfaglig team
  Høgskolen Innlandet
  FUS driftsorganisasjon/Trygge barnehager (eier)

De ansatte har taushetsplikt ihht barnehagelovens §20 og opplysningsplikt ihht barnehagelovens 
§21 og §22. Barnehagens ansatte har meldeplikt til barnevernstjenesten ved mistanke om 
omsorgssvikt, vold eller seksuelle overgrep. Ved mistanke om vold og overgrep vil ikke 
foresatt informeres på forhånd om meldingen. Ved mistanke om omsorgssvikt vil foresatte 
først bli innkalt til samtale med barnehagen. 

ÅRSPLANENS FUNKSJONER
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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 innebærer at et tverrfaglig 
team bestående av helsesøster, barnevern, fysioterapeut og PPT bistår barnehagene for å 
kunne fange opp barn som trenger ekstra tilrettelegging/hjelp tidligst mulig. Engesvea FUS 
barnehage har deltatt i tidlig innsats siden 2016. Barnehageåret 2020/2021 vil teamet komme 
til barnehagen 24.08, 05.10, 14.12, 18.01, 15.03, 31.05.

For å sikre et godt samarbeid mellom barnehagen og foresatte består foreldrerådet av alle/
foresatte. Leder; Malin Høgvoll  Nestleder; Kjersti Huuse

SU skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnet organ. SU består av 
foreldrerepresentanter og ansatte i barnehagen. Daglig leder er eierens representant i SU, og 
har stemme-, møte-, tale- og forslagsrett.

TIDLIG INNSATS/TVERRFAGLIG TEAM 
BARNEHAGE

FORELDRERÅD

SAMARBEIDSUTVALG (SU)
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Vår visjon er å gi barna deres en barndom som har en verdi i seg selv, og ikke bare en 
forberedelse til det som kommer senere av skole, arbeid og voksenliv. Barna skal ha tid til lek 
og glede hvor humor, latter og fantasi skal være ingredienser i hverdagen. Dette er en del av 
hverdagsmagien i barnehagen.

Med hverdagsmagi mener vi at vi vil gi barna opplevelser som tenner stjerner i øynene deres. 
Det å gi barna en opplevelse av mestring, og å gi dem anerkjennelse og ros, er viktig for oss.

I barnehagen knyttes vennskapsbånd av ulik art. Vi kan ikke garantere at alle skal få venner for 
livet, men vi lover å gjøre alt vi kan for at alle barn har noen å være sammen med. Vi arbeider 
for at barna skal få venneanskaffelseskompetanse. Det vi si at barna lærer seg hvordan de 
skal få og beholde venner. Vi tilrettelegger både med tanke på at barna skal få leke i fred i små 
grupper når de har behov for det, og for at barn som ønsker å være med på leken får naturlig 
innpass når det er behov for det. At voksne er aktivt med i barns lek, gir oss en unik mulighet 
til å sikre at dette foregår på en god måte.

FUS BARNEHAGENES VISJON

«SAMMEN GIR VI  

BARNDOMMEN VERDI: LEK OG 

GLEDE, HVERDAGSMAGI OG 

VENNEGARANTI»



9

FUS barnehagenes verdisett
I vårt arbeid mot visjonen har vi noen grunnleggende verdier for arbeidet. I barnehagehverdagen 
skal vi voksne være;

  Glødende
  Skapende
  Tilstedeværende

FUS kjeden setter barna i fokus, de er fus. For oss i Engesvea innebærer glødende at vi er 
engasjerte og fokuserte, og at vi legger vekt på impulsivitet og glede. Vi er skapende ved å 
være kreative, fantasifulle lekende og nysgjerrige. Vi er tilstedeværende med kropp og sinn 
og gir av oss selv ved å oppmuntre, motivere og inspirere hverandre og barna. 
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SERVICEERKLÆRING FOR FUS BARNEHAGENE
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Hovedmål

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
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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 engasjement og bidrag slik at arbeidet 
med fagområdene kan oppleves som en morsom og meningsfull del av barnas hverdag. 
Barnas interesse for fagområdene skal stimuleres, 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 I RAMMEPLANEN
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Progresjonsplan 

Fagområdene 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 
nyt-tiggjøre seg 
av bok-staver, tall 
og symbo-ler

-   Lek med 
bokstavly-der/
ordspill

-   Inspirere til å øve 
på å skrive sitt 
eget navn

Kropp, bevegelse, 
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, 
bevegelsessanger

-   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 
smaksopplevelser

-   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 kreativitet

-   Tegne og male
-   Lykke til ulik 

musikk
-   Introdusere 

instrumenter
-   Få erfaring med 

ulikt materiell

-   Ulike 
maleteknikker

-   Musikk, dans og 
drama

-   Bruke musikk-
instrumenter

-   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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Fagområdene 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

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 hverdag

-   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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KVALITET I BARNEHAGEN
Classroom assessment scoring system, CLASS og turning in to kids 
(TIK)
FUS barnehagene startet i 2019 et prosjekt kalt Barnet først, som implementeres de kommende 
år. Barnet først bestå av CLASS og TIK. Barnet først er både en intern kompetanseutvikling 
og en kvalitetssikring for barnehagene. Vi skal benytte oss av ekstern vurdering, på den 
måten at minst en ansatt i hver barnehage opplæres og sertifiseres som CLASS-observatør. 
Observatørene observerer og gir kollegaer i andre FUS barnehager en tilbakemelding på 
bakgrunn av observasjonene, etter gitte kvalitetskriterier. Det er ansatte som observeres, ikke 
barna og observasjonene foregår på gruppenivå.

CLASS (Classroom assessment scoring system) består av 3 hovedområder som alle ansatte 
får grundig opplæring i.
1.  Sosioemosjonell støtte og veiledning- handler om å skape positivt klima i gruppa, være 

varme og sensitive voksne som tar barnets perspektiv og sikrer barns medvirkning. 
Støtter oppunder vennskap og lek, hjelper til å løse konflikter på en rolig måte, og 
snakker med og til barna på gode måter mm.

2.  Organisering og ledelse-handler om å ha en god flyt i dagsrytmen. Vi må ha gode 
planer og rutiner, god tilrettelegging for lek og læring, gode overganger, variasjon i 
innholdet og god gruppeledelse.

3.  Læringsstøtte-handler om å sikre god begrepsutvikling, forståelse og dybdelæring hos 
barna. Dette gjøres bl.a. gjennom å stille åpne spørsmål, gi «hint» for å sette barna på 
sporet og gjennom gode tilbakemeldinger. Ved å utnytte barnehagehverdagens mange 
ulike situasjoner kan vi stimulere til læring og være gode språkmodeller som benytter 
et rikt og variert språk sammen med barna. Egenledelse i lek og læring er også en del 
av dette. (se side)
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TIK (Tuning in to kids) er et forskningsbasert program som har som mål å styrke barnas 
emosjonelle og sosiale kompetanse. Ansatte skal bli kurset og få veiledning i teknikker for 
å gjenkjenne, forstå og håndtere egne og barnas følelser. Vi skal følge en 5-trinns metode 
vår vi møter barn som er mer eller mindre overveldet av følelser;
1. Legge merke til barnets følelser
2. Være nær og opprette kontakt med barnet
3.  Vise forståelse og akseptere følelsene, (bruke kroppsspråk, pust, tone og evt ord)  «Gå 

inn i følelsen»
4. Navngi følelsen
5.  Hvis nødvendig, hjelpe og støtte barnet i problemløsningen (trøst, peke ut en retning, 

assistere, distraksjon/avledning, sette grenser osv.)

Et eksempel; Et barn gråter og reagerer kraftig på at noen spruter vann på ham, ved et uhell 
under vannlek. I stedet for å si noe slik som; «Det går bra. Det er så varmt så sola tørker det 
med en gang» så følger vi det vi har lært. Kanskje sier vi; «Jeg ser at du ble lei deg når du ble 
sprutet på» Så venter vi litt, mens vi er nær, stryker litt på barnet, kanskje sitter vi på huk og 
viser medfølelse med kropp g ansiktsuttrykk. Hvis barnet sier noe, gjentar vi det barnet sier. 
Så kan vi si; «Du ble sprutet på og ble våt. Jeg forstår at du ble lei deg og at det ikke var greit» 
Da føler barnet seg sett, hørt og forstått og vi har anerkjent følelsen. Ofte er situasjonen over 
på dette tidspunktet og vi trenger kanskje ikke si eler gjøre noe mer.
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Barnehagen skal fremme likeverd og likestilling, og respekt for menneskeverdet. Vi skal bruker 
mangfold som en ressurs, og synliggjøre variasjoner i verdier, religion og livssyn.

(Rammeplan for barnehagen)

Vi er bevisste på at barna er unike individer, og ikke bare jenter eller gutter. Vi er blant annet 
opptatt av å redusere kjønnstypiske kommentarer på barna, eller barnas klær, utseende mm. 
Vi har fokus på at både gutter og jenter kan gjøre alt, og vi gir blant annet gutter anledning til 
å lede Luciatoget. Hos oss er det ingen aktiviteter, materiell eller leker som er for gutter eller 
jenter, de er for barn. Vi er bevisste på hvilken type og mengde oppmerksomhet vi gir gutter 
og jenter. Personalet er gode rollemodeller som viser at menn og kvinner har like muligheter 
og kan gjøre oppgaver som ikke er kjønnstypiske. Det at vi har flere menn ansatt hos oss 
hjelper oss i dette.

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 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.

MANGFOLD, LIKESTILLING OG LIKEVERD
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Barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Bærekraftig utvikling omfatter 
natur, økonomi og sosiale forhold. Barnehagen har en viktig oppgave i å fremme verdier, 
holdninger og praksis for et bærekraftig samfunn. Barnehagen skal bidra til at barn kan forstå 
at dagens handlinger har konsekvenser for fremtiden.

Fra rammeplanen for barnehagen.

Vi vil gi barna erfaringer med å gi omsorg og ta vare på omgivelsene og naturen. Det innebærer 
at vi gir barna gode naturopplevelser og bidrar til at de opplever tilhørighet til naturen. 
Gjennom dette, og gjennom samtaler rundt tema vil vi gi barna et grunnlag for å tenke kritisk, 
handle etisk og vise solidaritet. 

Årets prosjekt vil ha hovedfokus på gjenvinning, gjenbruk, forurensning og hvordan vi 
forholder oss når vi ferdes i naturen.

BÆREKRAFTIG UTVIKLING
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Barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon og bidra ti å utjevne sosiale 
forskjeller. Barnas fysiske og psykiske helse skal fremmes. Barnehagen skal bidra til barnas 
trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd, og forebygge krenkelser og mobbing. 
Barnehagen skal både være et trygt og utfordrende sted med fysisk aktivitet, ro og hvile, og 
der det utvikles matglede og sunne helsevaner. (fra rammeplanen)

Det siste er godt ivaretatt gjennom SmartMat i FUS som 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 er 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 egenledelsesfunksjonene. 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.

Når det gjelder hvile, får de yngste barna som sover på dagtid, sove etter eget behov. Vi 
har derfor ikke fastesovetider for disse. De eldre barna som ikke sover i barnehagen, har 
innimellom hvilestund med rolig musikk eller lesing. Vi ønsker også å prøve yoga for barn. I 
Engesvea møter barna ulike fysiske utfordringer, både inne og ute. Inne har vi rom med mulighet 
for fysisk aktivitet og ute har vi et variert miljø for fysisk aktivitet, både innenfor og utenfor 
gjerdet. Barnas psykiske helse fremmes ved samtaler om følelser, både i samlingsstunder med 
temaer som vennskap og mangfold og i det daglige ved at vi anerkjenner barnas følelser og 
ved å sette ord på det sammen med barna. 

I Engesvea jobber vi med å forebygge krenkelser og mobbing. Dette arbeidet er vi avhengig 
av at foreldre og foresatte bidrar til også. Både gjennom å si ifra til oss hvis dere har kjennskap 
til krenkelser eller mobbing. Vi er opptatt av å forebygge gjennom å «slå» tidlig ned på alle 
«spirer» til mobbing, alle kommentarer og hendelser som kan føles vonde, og ved å snakke 
med barna om hvordan man er e god venn. Vi er også opptatt av at barn som mobber trenger 
like mye hjelp som de som blir utsatt for mobbing. Vi har lært at barn som mobber, har fått 
en makt som de ikke er i stand til å håndtere og derfor trenger de hjelp og veiledning til dette.

Barn kan ikke beskyttes mot alt som er vondt, derimot må vi lære dem å håndtere livet både 
i motgang og medgang. Vi må hjelpe de til å bli robuste mennesker. Det gjør vi ved å veilede, 
støtte, utfordre, oppmuntre og forklare.

LIVSMESTRING OG HELSE
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Omsorg i barnehagen kan kanskje tas som en selvfølge men omsorg er mer enn trøst, kos og 
tilsyn. Omsorg vises i den voksnes interesse for barnet, og barnets måte å se og være i verden 
på.            (fra rammeplanen) 

Barnehagen skal aktivt legge til rette for omsorgsfulle relasjoner mellom barna og personalet 
og mellom barna, som grunnlag for trivsel, glede og mestring. Omsorg er en forutsetning for 
trygghet og trivsel, for utvikling av empati og nestekjærlighet, og det er grunnlaget for glede 
og mestring. Personalet viser omsorg gjennom å være tilstedeværende voksne som også 
verdsetter og bekrefter barnas omsorg for hverandre ved å kommentere, støtte, rosen og 
gjennom å være gode rollemodeller som gir omsorg prioritet.

Det er mye omsorg i å anerkjenne barna f.eks.er vi bevisste på å sette ord på og anerkjenne 
barnets følelser, i stedet for, og i alle fall før vi eventuelt avleder med noe annet.

   Vi fremmer trygg tilknytning mellom barn og voksne- circle of security
   Barna får trøst ved behov- og kos når de ønsker det, og vi er tilstedeværende voksne
   Barna blir trygge gjennom å ha faste hverdagsrutiner
   Vi anerkjenner, støtter og roser barn i ulike situasjoner
   Barna får medvirke i sin hverdag gjennom at de blir sett og hørt og får delta
   Vi øver på å føle og vise empati
   Barna utvikler sin samarbeidsevne med andre
   Barna får oppfølging i forhold til selvstendighetstrening
   Vi oppmuntrer og veileder barna til å sette ord på følelsene sine
   Barna får veiledning og hjelp med konflikthåndtering
   Personalet er lyttende og tar barnas innspill på alvor

OMSORG
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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. 

Danning er en prosess som skjer i møte mellom mennesker. Danning skjer også gjennom 
rollemodeller, både andre barn og voksne, både hjemme og i barnehagen. Det betyr at vi må 
være bevisste rollemodeller og at vi må sette ord på hvordan vi sier og gjør  det vi gjør, og 
oppfordre barna til å reflektere rundt dette. Det gjør vi blant annet ved å stille spørsmål til 
barna. Barn spør ofte; «Hva gjør du?» og «Hvorfor det?» Da kan vi spørre tilbake; «Hvorfor 
tror du jeg gjør det slik?» og «Hvorfor tror det det er lurt å gjøre det på denne måten?» 
Gunvor Løkken sier så fint om begrepet danning at «Danning er det som er igjen når vi har 
glemt alt vi har lært». I det legger vi at danning er prosessen som gjør at vi blir slik vi blir, det 
handler om hva slags menneske vi blir, og hvilke verdier vi får.

1 og 2 åringer
   Vi er en trygg base for de aller yngste, og legger grunnlaget for gode relasjoner
   Vi setter ord på hva vi gjør ved alle hverdagsaktiviteter

3 og 4 åringer
   Vi voksne er bevisst på hvordan vi snakker til hverandre og til barna i hverdagen, i 

samlingsstund, aktiviteter og lek
   Vi er gode rollemodeller i samtaler med barna, og vi voksne skaper de gode samtalene i 

hverdagen

5 og 6 åringer
   Vi utfordrer til refleksjon, slik at barna blir bevisste sine ord og handlinger
   Vi utfordrer barna til å finne løsninger

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.

FREMME DANNING 
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Gjennom samspill, dialog, lek og utforskning skal barnehagen bidra til at barna utvikler kritisk 
tenkning, etisk vurderingsevne, evne til å yte motstand og handlingskompetanse, 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 opplevelser, 

utforskning og læring
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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 og  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

FREMME LÆRING
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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

SOSIAL KOMPETANSE
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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 kommunikasjonen 
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.

FREMME KOMMUNIKASJON OG SPRÅK
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Leken skal ha en sentral plass i barnehagen og lekens egenverdi skal anerkjennes.
Fra Rammeplanen for barnehagen

I FUS barnehagene setter vi leken først. Leken er et viktig og godt pedagogisk virkemiddel. 
Det er gjennom lek barna lærer best. De lærer både sosial kompetanse, egenledelse og faglig 
kunnskap gjennom lek. Disse ferdighetene og den kunnskapen legges til grunn for senere 
læring i skolen.

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

LEK

«SAMMEN GIR VI  

BARNDOMMEN VERDI, LEK OG 

GLEDE, HVERDAGSMAGI OG 

VENNEGARANTI»
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Egenledelse i lek og læring
Egenledelse i lek og læring er et verktøy vi benytter for å sikre at barnet har 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. 
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«Lekende endringsagenter i en bærekraftig barnehage»

Overordnet mål:  Vi tar vare på jorda for den er vår venn,
   Kloden trenger oss og vi trenger den.

Vi vil jobbe i prosjekt barnehageåret 2020/2021 for å nå barnehagens overordnede mål. 
Fokusområder i prosjektene vil være naturvern og gjenbruk.

Tiltak;
  Plukke søppel i nærmiljøet
  Markfarm
  Dyrke egne grønnsaker
  Kildesortering
  Miljøagenter, - hva hører ikke til i naturen
   Grave ned nedbrytbare og ikke nedbrytbare ting. Dokumentere og se endringer i det som 

er gravd ned
   Nature art, - vi lager kunstverk i naturen av naturmateriale
   Kreative prosesser med gjenbruksmateriale. Gjenbruksjuleverksted.
   Få kunnskap om og markere Earth Day ( Jordens dag)

Barnehagen har en beliggenhet som innbyr til fysisk aktivitet både innenfor 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.

SATSNINGSOMRÅDE BARNEHAGEÅRET 
2020/2021
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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.

For oss vil dette si at vi tar hensyn til barnas behov og interesser, både i de daglige rutinene og 
i valg av aktiviteter, temaer og prosjekter, og at vi tar barnas med på det vi gjør. Barna bidrar 
også ved å få være med å bestemme aktiviteter og turer. Vi har en variasjon og balanse i hva 
voksne bestemmer, og hva barna kan velge eller bestemme.

BARNS MEDVIRKNING

BARNET 
FØRST!
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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.

KROPP, BEVEGELSE, MAT OG HELSE

«SAMMEN GIR VI  

BARNDOMMEN VERDI, LEK OG 

GLEDE, HVERDAGSMAGI OG 

VENNEGARANTI»
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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

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 kunnskaper 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 barnehageområdet
   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, stør-

relse, ulikheter og former
•    Barna blir kjent med matema-

tiske 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 inn-
byr 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 

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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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.

PLANLEGGING, VURDERING OG 
DOKUMENTASJON

PLANLEGGING 

HANDLING 

REFLEKSJON 

OBSERVASJON
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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 kunnskap 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 barnehagens 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 religiøs 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 uttrykksformer 
gjennom fagområdene dans, drama, musikk, kunst og håndverk.

Tiltak;
   Vi lar barn bli kjent med forskjellige materialer
   Vi fokuserer på prosesser og opplevelser
   Vu 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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OVERGANG BARNEHAGE – SKOLE

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 informasjon 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. 

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 hverandre 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!»
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MERKEDAGER I ENGESVEA FUS BARNEHAGE

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 satsningsområdene vi har fokus på og den 
enkelte ansattes behov for kompetanseheving.

  Uke 36 Vennskapsuke
  12.10. feirer vi barnehagens 11. års bursdag
  30.11 Julegrantenning
  14.12 Lucia
  Uke 51 Nissefest
  Uke 3 Pysjfest
  Uke 6 Hattefest
  Uke 10 Uteaktivitetsdag/ Friskusleker
  Påskekaffe
  17.mai feiring
  Overnatting i barnehagen for Friskusene 
  Sommerfest med vandrespill
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NOTATER:
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NOTATER:
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