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Denne årsplanen skal vise hvordan barnehagen jobber for å oppfylle kravene i 
den nasjonale rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver. Årsplanen 
skal også beskrive hvordan vi jobber for å nå FUS sine felles målsetninger for 
barnehagene. 

1. OM ÅRSPLANEN OG FUS SINE MÅL FOR BARNEHAGENE

VISJON:
Sammen gir vi barndommen verdi: 

Vennskap, lek og glede 
og hverdagsmagi 

Visjonen er vår ledestjerne og den staker ut en retning for hva vi ønsker at FUS barnehagene 
skal oppnå – nå og i fremtiden. Visjonen er det vi strekker oss etter hver dag i møte med 
barn, foreldre og kollegaer. 

Våre metoder foxr å jobbe mot visjonen:
Å få leke og ha venner er for oss viktige forutsetninger for at barna skal trives og utvikle seg. 
Personalet skal være tilretteleggere for barnas lek og leken mellom oss voksne og barn. Vi 
skal sette av tid til leken og oppmuntre barna til å la seg rive med og ha det gøy. 
Vi ønsker at barn og personalet skal oppleve magi i hverdagen ved å ta tak i små 
hverdagsøyeblikk og videreutvikle dem slik at vi kan skape magiske stunder. 
Det knyttes vennskapsbånd i barnehagen. Vi skal gjøre alt vi kan for at alle har noen å 
være sammen med og utvikle venneanskaffelseskompetanse som innebærer at de lærer seg 
hvordan de får og beholder venner. Vi skal tilby et variert lekemiljø, felles opplevelser, ulike 
gruppesammensetninger og styrke lekekompetansen hos hvert enkelt barn. 

VERDIER:
Glødende, skapende og tilstedeværende 

Verdiene er kulturbærerne i FUS. Verdiene forteller hva vi står for, hva vi tror på og hva 
som er viktig for oss. De er en kilde til motivasjon og inspirasjon i det daglige arbeidet i 
barnehagen på veien for å virkeliggjøre visjonen.

Våre metoder for å jobbe i tråd med verdiene:
Glødende; Personalet er engasjerte og glødende opptatt av vårt arbeid og vi tar i bruk vår 
kunnskap og interesser når vi lar oss rive med i lek og aktiviteter. Vi gløder ekstra når vi viser 
hvert enkelt barn at de er betydningsfulle og at deres mening teller.
Skapende; Tanker og ideer fra barn, foreldre og personale blir møtt med anerkjennelse og tatt 
med i vårt arbeid. Vi ønsker å være en barnehage hvor barna kan utforske sin nysgjerrighet 
og utvikle kreativitet. Vi gir barna varierte erfaringer og jobber prosessorientert.
Tilstedeværende; Vi er tilstedeværende når vi ser hvert enkelt barn, dets kvaliteter og 
personlighet. Vi møter hverandre med et smil, lytter, oppmuntrer, motiverer og ser den 
enkeltes behov.
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1. OM ÅRSPLANEN OG FUS SINE MÅL FOR BARNEHAGENE

HOVEDMÅL:
• FUS barn har et positivt selvbilde 
• FUS barn er trygge og forskende, trives i lek og har vennekompetanse 
• FUS barn gleder seg til “resten av livet”, og vet at de har påvirkningsmulighet og at 
• innspillene deres teller 
• FUS barn har det gøy i barnehagen

Våre metoder for å jobbe mot målene:
• FUS barnehagenes satsning på kompetanseutviklingsområdet «Barnet først» er en viktig 

metode i dette arbeidet.
• Personalet deltar på veiledning
• Personalet følger retningslinjene til SmartMat
• Personalet følger FUS standarden

I FUS barnehagene har vi et 
felles slagord, «Barnet først». 
Det innebærer at alt vi gjør skal 
være til barnets beste. «Barnet 
først» er også navnet på vår 
kompetanseutvikling, der målet 
er et likeverdig barnehagetilbud 
av høy kvalitet i alle våre 
barnehager.

I denne årsplanen er kapitlene 
bygd opp slik: Først en 
beskrivelse av hva rammeplanen 
sier, så en beskrivelse av 
hvordan vi vil gjennomføre 
dette i praksis.
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2. OM BARNEHAGEN

OM ENGESVEA FUS BARNEHAGE
Barnehagen åpnet i 2008 og ligger på Søre Ål. Vi har kort veg til bydelens skoler og har 
skogen og Engesvea aktivtetspark som nærmeste nabo.

Vi har 90 barn fordelt på småbarnsavdelingene Kubjella for 1 åringene og Blåknapp for 2 
åringene. I tillegg har vi tre grupper for eldre barn, Barkebilla for 3 åringer, Edderkoppen for 4 
åringer og Friskus for 5 åringene. Vi vektlegger et nært samarbeid mellom avdelingene og har 
en bygningsmasse som gir rom for utvikling og hverdagsmagi. I hovedhuset og Friskushuset 
har barna avdelingstilhørighet, i tillegg har vi stort kjøkken, lavo og camp ute i skogen. 

Kontakt informasjon;
Engesvea FUS barnehage, Jean Heibergsvei 1, 2614 Lillehammer
Telefon; 612 69 565
Mobil; 905 27 797
Mail; dl.engesvea@bhg.no

Avdeling Kubjella; Tlf. 916 55 891
Avdeling Blåknapp; Tlf. 916 55 890
Avdeling Barkebilla; Tlf. 916 55 893
Avdeling Edderkoppen; Tlf. 916 55 894
Avdeling Friskus; Tlf. 918 48 828

mailto:dl.engesvea@bhg.no
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2. OM BARNEHAGEN 3. VÅRT VERDIGRUNNLAG 

BARN OG BARNDOM 
«Barna skal møtes som individer, og 
barnehagen skal ha respekt for barnets 
opplevelsesverden. Barns liv påvirkers av 
omgivelsene, men barn påvirker også sine 
egne liv.»

(Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 8). 

Vårt syn på barn og barndom:
Vårt hovedmål er å gi barna en trygg 
barndom fordi vi mener at trygghet er 
følelsesgrunnlaget som må være tilstede 
for at barnet skal oppleve glede, vennskap, 
læring, lek og utfoldelse. Et trygt barn føler 
seg sett og forstått, verdifullt og har en 
følelse av å bli tatt på alvor.

DEMOKRATI
«Barnehagen skal fremme demokrati og 
være et inkluderende fellesskap der alle får 
anledning til å ytre seg, bli hørt og delta. 
Gjennom å delta i barnehagens fellesskap 
skal barna få mulighet til å utvikle forståelse 
for samfunnet og den verden de er en del 
av.»

 (Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 8). 

Våre metoder for å fremme demokrati 
og medvirkning:
Barnehagen skal fremme demokrati og 
være et inkluderende fellesskap hvor 
barna får delta, blir hørt og kan ytre seg. 
Vi legger til rette for arenaer hvor barna 
blir hørt ved å ha samlingsstund, en-til-en 
og smågruppesamtaler. De yngste barna 
er avhengig av at personalet ser og forstår 
deres måte å uttrykke seg på. 

«Barnehagens verdigrunnlag skal formidles, praktiseres og oppleves i alle deler av 
barnehagens pedagogiske arbeid. Barndommen har egenverdi, og barnehagen skal ha en 
helhetlig tilnærming til barnas utvikling. Barnehagens samfunnsmandat er, i samarbeid og 
forståelse med hjemmet, å ivareta barnas behov for omsorg og lek og fremme læring og 
danning som grunnlag for allsidig utvikling.»

(Rammeplan for barnehagen 2017, s. 7)
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Barns medvirkning er en viktig grunnpilar i 
vårt pedagogiske arbeid. Personalet skal møte 
barna som et selvstendig lite menneske og 
det de sier og signaliserer skal ha betydning 
for hva som gjøres i barnehagen. Personalet 
skal lytte, sette grenser, og ikke gi barna valg 
som kan skade dem selv eller andre. Når det 
tas valg følger det ofte med en konsekvens 
som innebærer at du velger noe og velger 
bort noe annet. Det kan også bety at du må 
ordne opp, eller rydde opp etter dårlige valg. 
Vi tror dette utvikler barnas selvstendighet. 
Det er viktig for oss at barna utvikler seg til å 
bli forskjellige individer. 

MANGFOLD OG GJENSIDIG RESPEKT
«Barnehagen skal fremme respekt for 
menneskeverdet ved å synliggjøre, 
verdsette og fremme mangfold og gjensidig 
respekt. Barnehagen skal bidra til at alle 
barn føler seg sett og anerkjent for den 
de er, og synliggjøre den enkeltes plass 
og verdi i fellesskapet. Barnehagen skal 
legge til rette for kulturmøter, gi rom 
for barnas egen kulturskaping og bidra 
til at alle barn kan få oppleve glede og 
mestring i sosiale og kulturelle fellesskap.» 
(Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 9). 

Våre metoder for å fremme mangfold og 
gjensidig respekt:
Personalet skal være gode rollemodeller 
som fremhever mangfold ved å snakke om 
ulikheter på en positiv måte. Barna møter 
et personale som bekrefter deres meninger, 
tanker, følelser og ønsker. 

LIKESTILLING OG LIKEVERD
Barnehagen skal fremme likeverd og 
likestilling uavhengig av kjønn, funksjonsevne, 
seksuell orientering, kjønnsidentitet og 
kjønnsuttrykk, etnisitet, kultur, sosial status, 

3. VÅRT VERDIGRUNNLAG 
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3. VÅRT VERDIGRUNNLAG 

språk, religion og livssyn. Barnehagen skal motvirke alle former for diskriminering og fremme 
nestekjærlighet (Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 10).

Våre metoder for å fremme likestilling og likeverd:
• Vi tilrettelegger for at alle barn skal kunne delt aktivt i et inkluderende fellesskap hvor vi 

er bevisst på at de er unike individer. Vi har fokus på at både jenter og gutter kan gjøre alt 
og har aktiviteter, materiell og leker for barn, ikke for jenter eller gutter. Vi er bevisst hvor 
mye og hvordan vi gir oppmerksomhet til gutter og jenter.

• Vi jobber aktivt med tilrettelegging for enkeltbarn og for at barn med spesielle behov ikke 
blir stigmatisert.

• Personalet består av både kvinner og menn og disse har like muligheter til å gjøre 
oppgaver som ikke er kjønnstypiske.

BÆREKRAFTIG UTVIKLING
Bærekraftig utvikling omfatter natur, økonomi og sosiale forhold og er en forutsetning for å 
ta vare på livet på jorden slik vi kjenner det. Barnehagen skal bidra til at barna kan forstå at 
dagens handlinger har konsekvenser for fremtiden (Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 10). 

Våre metoder for å fremme bærekraftig utvikling:
• Vi tar vare på og reparerer leker, bøker og inventar sammen med barna.
• Vi har lekebibliotek hvor hver avdeling kan låne leker gjennom året.
• Vi har gjenbruk av materiell og arver leker av barn som har sluttet i barnehagen
• Vi har egen utstyrsbank for utlån av ski, sykkel og skøyter.
• Vi tar vare på planter og dyr og plukker søppel når vi er på tur.
• Vi har egen grønnsakhage hvor barna deltar i prosjektet «fra jord til bord»
• Alle avdelinger har søppelsortering 
• Vi har gode samtale om temaene, gjenvinning, hvordan vi ferdes i naturen og 

forurensning

LIVSMESTRING OG HELSE
«Barnehagen skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og 
forebygge krenkelser og mobbing. Barna skal få støtte i å mestre motgang, håndtere 
utfordringer og bli kjent med egne og andres følelser. Barnehagen skal være en arena for 
daglig fysisk aktivitet og fremme barnas bevegelsesglede og motoriske utvikling. Måltider og 
matlaging i barnehagen skal gi barna et grunnlag for å utvikle matglede og sunne helsevaner 
.»(Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 11). 

Våre metoder for å fremme livsmestring og helse:
• Mobbing og krenkelser kan forekomme mellom barn-barn og barn-voksen. Vi jobber 

aktivt og bevisst for å forebygge og motarbeide slike hendelser. Gjennom FUS sin 
satsning «Barnet først» skal vi alltid vurdere hva som er det beste for barnet i alle 
situasjoner.
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3. VÅRT VERDIGRUNNLAG 

• Vi er tydelig på at mobbing er en uakseptabel handling og har fokus på at det er 
handlingen vi ikke aksepterer, ikke barnet som mobber som person.

• Vi jobber forebyggende mot mobbing og krenkelse ved å
• Ha vennskapsuke med fokus på fellesskap, vennekompetanse og gode lekerelasjoner
• Skape gode sosiale holdninger hos barna gjennom aktivt arbeid med sosial kompetanse
• Ha tilstedeværende ansatte med oversikt over alle områder
• Lytte til barnet, anerkjenne dets meninger og la barnet vite at vi ser det
• Være gode rollemodeller for barna
• Ha god og ærlig kommunikasjon med foresatte ifm forebygging, avdekking og håndtering 

av mobbing og krenkelser 
• Barn kan ikke beskyttes mot alt som er vondt, derimot kan vi lære dem å håndtere livet, 

både i med-og motgang. Vi må hjelpe dem til å bli robuste mennesker noe vi gjør ved å 
anerkjenne, veilede, støtte, utfordre, oppmuntre og forklare. Vi ønsker å hjelpe og støtte 
barna gjennom vonde følelser og situasjoner, i stedet for å ordne opp for barna.

(lihttps://www.lillehammer.kommune.no/getfile.php/4814164.1850.ltbkptmq7iubup/
Handlingsplan+for+et+godt+psykososialt+barnehagemilj%C3%B8.pdfnk til handlingsplan 
for trygt og godt barnehagemiljø)

SMARTMAT
Vi er opptatt av å ha fokus på et sunt kosthold for barna. Vi vektlegger å servere gode, 
varierte og næringsrike måltider til barna som inneholder næringsstoffer og byggeklosser til 
barn i utvikling.

Retningslinjene;
• 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 av naturlig søtningsstoffer

Som et ledd i at vi er en sukkerbevisst barnehage, serverer vi ikke søtsaker som kake og is til 
barnas bursdager. Vår tanke er at barn får i seg nok sukker og søtsaker utenom barnehagen, 
og at vi kan være en frisone for akkurat dette.
Vi har god balanse mellom varmmåltider og brødmåltider for å skape variasjon
Vi serverer varm lunsj tre dager og brødmat to ganger i uken. Til ettermiddagsmåltidet 
serveres det brød og/eller knekkebrød og grønt/frukt.
Vi ønsker at våre måltider skal fremme matglede, gi gode smaksopplevelser, stimulere til god 
utvikling og læring, gi rett næring, inneholde gode samtaler og at det er god nok tid.   
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«Barnehagens innhold skal være allsidig, variert og tilpasset enkeltbarnet og barnegruppen. 
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.» 

(Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 19). 

3. VÅRT VERDIGRUNNLAG 4. BARNEHAGENS FORMÅL OG INNHOLD

Barnet først er et helthetlig system for å styrke de ansattes kunnskap og handlingskompetanse. 
Det består av tre ulike hovedområder som sammen bidrar til å styrke barns allsidige utvikling; 
sosioemosjonell støtte og veiledning, organisering og ledelse samt læringsstøtte.

SOSIOEMOSJONELL STØTTE OG VEILEDNING:
Positivt klima og negativt klima: smil, latter, entusiasme, positiv kommunikasjon, respekt 
for hverandre, fravær av straff, hån, kjeft, sarkasme og erting.
Sensitive voksne-trygge barn: hjelper barna med konflikthåndtering, er oppmerksom, 
bidrar til trygghet.
Barns perspektiv og medvirkning: viser fleksibilitet, ivaretar barnas perspektiv, lar barn 
utrykke seg.
Emosjonskompetanse: identifiserer og forstår egne følelser, bruker følelser til å navigere i 
sosiale interaksjoner, bruker emosjonell bevissthet til å veilede i problemløsning, håndterer 
frustrasjon og er i stand til å vente på det man vil ha, forhindrer at stress og uro overvelder 
evnen til å tenke klart og har kontroll over hvordan og når man uttrykker følelser.
Emosjonsveiledning: er bevisst barnets følelser, er tilstede, oppretter kontakt med barnet, 
viser forståelse og aksept for barns følelser (bruk kroppsspråk, pust, tone og evt ord). «Går 
inn i følelsen»/ navngir følelsen. Hvis nødvendig, hjelper og støtter barnet i problemløsningen 
(trøst, pek ut en retning, assister, sett grenser).
 
ORGANISERING OG LEDELSE:
Gruppeledelse og veiledning: er proaktiv og forebygger, gir trygge og forutsigbare rammer.
Tilrettelegge for lek, læring og overganger: klare rutiner, sikrer flytende overganger, 
barna kjenner til regler, lite venting.
Variasjon: varierte materialer i barns høyde, barnefokus, effektiv tilrettelegging.
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ORGANISERING
OG LEDELSE

LÆRINGS-
STØTTE

SOSIO-
EMOSJONELL 
STØTTE OG 
VEILEDNING

- Positivt og negativt klima

- Sensitive voksne - 
trygge barn

- Barns perspektiv 
og medvirkning

- Variasjon

- Tilbakemeldinger
- Begrepsutvikling 

forståelse
og dybdelæring

- Egenledelse i 
lek og læring

- Gruppeledelse og veiledning
- Tilrettelegge for lek, læring og overganger

- Emosjonskompetanse
- Emosjonsveiledning

- Språkstøtte

4. BARNEHAGENS FORMÅL OG INNHOLD

LÆRINGSSTØTTE:
Begrepsutvikling, forståelse og dybdelæring: integrerer ny kunnskap til etablert kunnskap, 
bidrar til økt kunnskap knyttet til hverdagsopplevelser, skaper sammenhenger i barnas liv, 
utfordrer til barns tenkning og problemløsning
Tilbakemeldinger: bruker hint og gir verbal eller fysisk støtte til barnas læring og mestring, 
forklarer begreper og hendelser, utvider, gir gode og konkrete tilbakemeldinger, anerkjenner 
innsats og gjennomføring.
Språk: hyppige samtaler, frem- og tilbake utvekslinger, stiller åpne spørsmål, repeterer barnas 
utsagn, selvsnakk, parallellsnakk, variert språk, forklarer ord og knytter ord til hendelser/
erfaringer her og nå.
Egenledelse i lek og læring: støtter barn i sin utvikling av egenledelsesfunksjonene; 
planlegging, organisering, arbeidshukommelse, fleksibilitet, selvregulering, selvmonitorering, 
igangsetting, samt tilrettelegger for et variert og rikt lekemiljø og deltar i barnas lek.

Slik arbeider vi med Barnet først:
OMSORG, LEK, LÆRING OG DANNING
Omsorg; For å kunne vise omsorg er det viktig for personalet at vi er på barnas nivå og at 
vi tar oss tid til å lytte og være tilstedeværende. Omsorg er mer enn trøst, kos og tilsyn. 
Omsorg vises i de voksnes interesse for barnet, og barnets måte å se og være tilstede. Det 
er mye omsorg i å anerkjenne barna. Det kan vi gjøre ved å sette ord på barnas følelser og 
forsøke å unngå å avlede barnet. Personalet har blitt kurset i Tuning in to kids (TIK) som er 
et forskningsbasert program hvor målsetningen er å styrke barnas emosjonelle og sosiale 
kompetanse. Programmet har gitt oss nyttig kunnskap i hvordan vi kan gjenkjenne, forstå og 
håndtere egne og barnas følelser.
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Lek; Lek er den viktigste aktiviteten i vår barnehagehverdag. Lek er veldig viktig for barnas 
utvikling og vi legger til rette for at barna skal kunne leke mest mulig. Gjennom leken 
ønsker vi at barna skal oppleve eventyrlyst. Rolleleken er en viktig arena for å fremme god 
språkutvikling og legge grunnlaget for god sosial kompetanse.
Læring; Vi legger til rette for at barna får ta aktivt del i sine egne læringsprosesser. Det 
innebærer at vi må delta i barnas forskertrang, vi må være åpne for deres interesser og 
utarbeide våre pedagogiske planer med utgangspunkt i dette. Vi har prosjektbasert læring 
med samlingsstund, ulike aktiviteter, turer og hverdagslige gjøremål.
Danning; Danning er å ha et bevisst og aktivt forhold til omgivelsene og reflektere over det 
vi gjør i samspill med andre. Barna må få kunnskap, ferdigheter, utfordringer og støtte for 
å handle omsorgsfullt og ta gode etiske valg. Dannings skjer også gjennom rollemodeller, 
både andre barn og voksne, hjemme og i barnehagen. Det betyr at vi må være bevisste 
rollemodeller og at vi setter ord på hvorfor vi sier og gjør det vi gjør og oppfordre barna til 
å reflektere rundt dette. Danning er en kontinuerlig prosess gjennom hele livet.

4. BARNEHAGENS FORMÅL OG INNHOLD

PROGRESJONSPLAN
Fagområ-
dene

1 år 2 år 3 år 4 år 5 år

Kommuni-
kasjon,
språk, tekst

• Bruke pekebøker 
og samtale om 
det vi ser

• -Sanger med 
bevegelse

• Lese enkel bøker
• bruke rim og regler
• rollelek
• Dialog om opple-

velser
• Barna skal øve på 

å utføre enkle opp-
gaver/beskjeder

• Vi bruker navn på 
fargene rundt oss

• Bøker/fortellin-
ger med tekst og 
bilde

• Sette ord på tan-
ker, 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 bokstav-
lyder/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 utfor-
dringer

• (krabbe, gå, 
løpe, klatre og 
rulle)

• Sunt og variert 
kosthold

• Strukturert 
hverdag

• Musikk, dans, be-
vegelsessanger

• -Korte turer i vari-
ert 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 selvstendig-
het 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 re-
spekt 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 tilbe-
rede 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 blyant-
grep



14

4. BARNEHAGENS FORMÅL OG INNHOLD

PROGRESJONSPLAN
Fagområ-
dene

1 år 2 år 3 år 4 år 5 år

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 musikkin-

strumenter
• -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 proses-
ser over tid

• Dramatisere og 
opptre

• synge sanger 
med flere vers

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 mate-
rialer

• -Følge årstidene

• Lære å ta vare på 
naturen

• Bli kjent med 
nærmiljøets biolo-
giske 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 romfor-
ståelse

• Introdusere 
matematiske 
begrep 

• Bli kjent med ma-
tematiske begrep, 
stor-liten, tung-lett 
osv.

• Introdusere geo-
metriske 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, re-
ligion 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  
w vennskap

• Øve på å bruke 
språket i konflikt-
situasjoner

• Få kjennskap til 
hva rettigheter 
innebærer

• Få kjennskap og 
forsøke å forstå 
at vi er ulike 
individer med in-
dividuelle 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 barneha-
gens uteområde

• Faste rutiner og 
gjentakelser

• Korte turer i nær-
miljøet og utfor-
ske 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 Lille-
hammer

• Introduseres for 
enkle trafikkregler

• Ha en begynnen-
de forståelse for 
hva det inne-
bærer å ta et valg

• Besøke skoler og 
SFO og bli kjent i 
skolegården

• Naffen (tra-
fikkopplæring)
Bli kjent med og 
delta i demokra-
tiske prosesser
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4. BARNEHAGENS FORMÅL OG INNHOLD 5. BARNS MEDVIRKNING

BARNS MEDVIRKNING  
«Barnehagen skal ivareta barnas rett til medvirkning ved å legge til rette for og oppmuntre 
til at barna kan få gitt uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet.  Alle barn skal 
få erfare å få innflytelse på det som skjer i barnehagen på måter som er tilpasset barnas 
alder, erfaringer, individuelle forutsetninger og behov.»

(Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 27).

Våre metoder for å sikre barns medvirkning:
Vi tar hensyn til barnas behov og interesser i barnehagens daglige rutiner, i valg av aktiviteter, 
temaarbeid og prosjekter. Vi har en variasjon og balanse i hva de voksne bestemmer og hva 
barna kan velge eller bestemme. Barns ønsker blir vektlagt i valg av aktiviteter og turmål. 
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6. SAMARBEID 

Vi ønsker at foreldrene er aktive med -og utviklere i barnehagen vår. I FUS-kjedens 
serviceerklæring er det spesielt to punkter som vi vektlegger for å kunne utvikle oss og for å 
vite hva vi trenger å jobbe med. Det er viktig å ha en god, daglig dialog med foreldene basert 
på gjensidig respekt. Vi ønsker ideer og forslag til aktiviteter, turmål mm fra våre foresatte.

Våre metoder for å skape et godt foreldresamarbeid;
• Informasjonsmøter før oppstart i barnehagen
• Daglig dialog med utveksling av informasjon om barnet
• Informasjonsutveksling via MyKid
• Oppstartsamtaler
• Foreldresamtaler 
• Foreldremøter
• Foreldreråd
• Samarbeidsutvalg
• Samarbeid med andre instanser:
• Lillehammer kommune ved;
• Barnehagemyndigheten, private og kommunale barnehager
• Skoler/SFO
• Helsestasjon
• Barnevernstjenesten
• Pedagogisk psykologisk tjeneste
• Private barnehagers landsforbund (PBL)
• Høgskolen Innlandet
• NAV

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 
eller overgrep vil ikke foresatte informeres på forhånd om meldingen. Ved mistanke om 
omsorgssvikt vil foresatte bli innkalt til samtale med barnehagen.

«Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg 
og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Samarbeidet 
mellom hjemmet og barnehagen skal alltid ha barnets beste som mål. Foreldrene og 
barnehagens personale har et felles ansvar for barnets trivsel og utvikling.» 

(Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 29).
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6. SAMARBEID 7. OVERGANGER

TILVENNING I BARNEHAGEN
«Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene legge til rette for at barnet kan få en trygg 
og god start i barnehagen. Barnehagen skal tilpasse rutiner og organisere tid og rom slik 
at barnet får tid til å bli kjent, etablere relasjoner og knytte seg til personalet og til andre 
barn.» 

(Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 33).

Det er en stor overgang for barn å begynne i barnehagen. Gjennom 14 års drift har vi 
etablert gode rutiner og kunnskap om tilvenning og tilknytning. Vi ønsker å tilpasse 
tilvenningsperioden uti fra barnets behov i samarbeid med foreldrene. Hvor lang tid barnet 
trenger for å bli trygg avhenger av barnets personlighet, alder og tidligere erfaringer, samt 
hvordan de blir møtt av personalet i barnehagen.

Våre metoder for å sikre en trygg og god tilvenning:
Nye foreldre blir invitert til informasjonsmøte før oppstart hvor vi gir informasjon om 
tilvenningsperioden og kartlegger foreldrenes ønsker og behov.
Foreldrene oppfordres til å besøke barnehagen før tilvenningsperioden. 
Tilstedeværende foreldre/foresatte som deltar aktivt i lek, måltid, stell og hvile i den første 
tiden

OVERGANGER INNAD I BARNEHAGEN 
«Personalet skal sørge for at barn og foreldre får tid og rom til å bli kjent med barna og 
personalet når de bytter barnegruppe.»  

(Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 33).
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Våre metoder for å sikre en god overgang innad i barnehagen:
Når barnet er ca 3 år bytter de fra Blåknapp til Edderkoppen/Barkebilla. Variasjoner kan 
forekomme ettersom det er variasjon på årskullene.
Vi forbereder barna ved å besøke den nye avdelingen flere ganger om våren og på forsommeren, 
og ved at personalet som skal være sammen med barna på den nye avdelingen er med på turer, 
aktiviteter o.l. Vår målsetning er at minst en ansatt skal følge barnegruppa fra småbarn til store barn.

OVERGANG MELLOM BARNEHAGE TIL SKOLE 
«Barnehagen skal i samarbeid med foreldre og skolen legge til rette for at barna kan få en 
trygg og god overgang fra barnehage til skole og eventuelt skolefritidsordning. 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 bidra til at barna kan avslutte 
barnehagetiden på en god måte og møte skolen med nysgjerrighet og tro på egne evner.» 

(Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 33).

Våre metoder for å sikre en god overgang til skolen:
Siste året i barnehagen går barna på en aktivitetsgruppe som heter Friskus. Friskusene har 
et eget hus, men er mye ute; både på barnehagens uteområde, på små og store turer og 
andre aktiviteter i nærmiljøet. Vi ser på oss selv som heldige som har 5-åringene samlet på 
én avdeling. På denne måten kan alt vi gjør tilrettelegges for dem. Vi har fokus på læring 
gjennom lek, og vi ønsker å forberede barna til skolestart ved å hjelpe dem til å utvikle gode 
egenledelsesferdigheter, god sosial kompetanse, selvstendighet, samt tro på seg selv og sin 
evne til deltakelse og mestring. Alt dette stimuleres gjennom lek, fysisk aktivitet og gode 
samspill mellom barn-barn og barn-voksen.

PROGRESJONSPLAN – 5 ÅR 
Kommunikasjon språk og tekst - Gjenkjenne og nyttiggjøre seg av bokstaver, tall og 
symboler. - Lek med bokstavlyder/ordspill - Inspirere til å øve på å skrive sitt eget navn
Kropp, bevegelse, mat og helse - Vektoverføring fra den ene til den andre foten under kast 
- Hinke fremover, skrittvis 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 - Jobbe med kreative prosesser over tid. - Dramatisere og 
opptre. - Synge sanger med flere vers. 
Natur, miljø og teknologi - Erfare hvordan teknologi kan brukes i lek og hverdagsliv. - Få 
innsikt i naturmiljøvern og samspillet i naturen. 
Antall, rom og form - Skille mellom ulike geometriske former. - Tallforståelse og mengdelære. 
- Telle til 20.
Etikk, religion og filosofi - Filosofiske samtaler. - Planlegge og gjennomføre Lucia. - Utvikle 
forståelse for konsekvenser av valg. - Få kjennskap til grunnleggende verdier. 
Nærmiljø og samfunn - Besøke skoler og SFO og bli kjent i skolegården. - Naffen 
(trafikkopplæring). - Bli kjent med og delta i demokratiske prosesser.

https://sway.office.com/cObTRXgJd4wlV02F 

7. OVERGANGER
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7. OVERGANGER

LÆRENDE ORGANISASJON 
«Målet med barnehagen som pedagogisk virksomhet, er å gi barna et tilrettelagt tilbud i 
tråd med barnehageloven og rammeplanen. For å oppnå dette skal barnehagen være en 
lærende organisasjon, og det pedagogiske arbeidet skal være begrunnet i barnehageloven 
og rammeplanen.» 

(Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 37).

I FUS er vi lærende barnehager. Personalet er i kontinuerlig utvikling, reflekterer over faglige 
og etiske problemstillinger, holder seg faglig oppdatert og er gode rollemodeller. Senge 
(2006) sier: “en lærende organisasjon er en organisasjon som kontinuerlig forbedrer sin 
evne til å skape sin egen framtid.” Vi legger derfor vekt på at personalet utvikler sine evner 
og bygger sin kapasitet slik at barna møter omsorgsfulle og kompetente ansatte.

Våre metoder for å opprettholde en lærende organisasjon:
• Vi jobber forskningsbasert og bruker observasjonsverktøyet CLASS
• Vi har lærende møter hvor vi reflekterer over egen praksis
• Vi benytter emosjonsveiledning (TIK)
• 5 planleggingsdager
• Personalmøter
• Faglig oppdateringer med interne og eksterne forelesere
• FUS fagdager
• Personalet tar videre- og etterutdanninger og deler kunnskap med hverandre
• Vi tar imot studenter fra Høgskolen Innlandet

8. BARNEHAGEN SOM PEDAGOGISK VIRKSOMHET
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8. BARNEHAGEN SOM PEDAGOGISK VIRKSOMHET

PLANLEGGING
«Planlegging gir personalet grunnlag for å tenke og handle langsiktig og systematisk i det 
pedagogiske arbeidet. Planleggingen skal bidra til kontinuitet og progresjon for enkeltbarn og 
barnegruppen, og skal være utgangspunkt for refleksjon og utvikling av virksomheten.» 

(Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 37). 

Våre metoder for planlegging:
Denne årsplanen er utarbeidet av personalet, og er den langsiktige og overordnede planen 
vår. Den danner grunnlaget for avdelingenes mer detaljerte planlegging som skjer i løpet av 
året. Innholdet i barnehagehverdagen kan ikke detaljplanlegges lang tid på forhånd fordi 
vi skal hensyn ta blant annet barns medvirkning. Avdelingene sender ut månedsbrev med 
informasjon om kommende måned og evaluering/oppsummering fra forrige måned.

VURDERING
«Barnehagen skal jevnlig vurdere det pedagogiske arbeidet. Det betyr at det pedagogiske arbeidet 
skal beskrives, analyseres og fortolkes ut fra barnehagens planer, barnehageloven og rammeplanen. 
Vurderingsarbeidet skal bygge på refleksjoner som hele personalgruppen er involvert i. Barnets 
trivsel og allsidige utvikling skal observeres og vurderes fortløpende, med utgangspunkt i barnets 
individuelle forutsetninger og kunnskap om barns utvikling og behov. Barnets erfaringer og 
synspunkter skal inngå i vurderingsgrunnlaget .» 

(Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 38).

Vurdering av hva vi gjør i barnehagen er en viktig forutsetning for god planlegging og 
utvikling av barnehagens innhold. Vi må se, tolke og forstå samspill og relasjoner, videre må 
vi vurdere hvordan barna kan utvikle seg videre og vektlegge det som er bra og hindre det 
som svekker utvikling.
Vi har årlige bruker- og medarbeiderundersøkelser hvor foreldre og ansatte får mulighet til å 
komme med sin vurdering av arbeidet i barnehagen.

Våre metoder for vurdering: 
• Personalet bruker månedlige personalmøter til blant annet vurderingsarbeid. Vi vurderer 

rutiner, aktiviteter, tema- og prosjektarbeid og de ulike periodene. Arbeidsmetoder og 
personalets samarbeids med barnas hjem blir også vurdert. 

• Foreldreundersøkelsen fra UDIR og medarbeiderundersøkelsen er også et viktig 
dokument i vårt vurderingsarbeid.

• Hver høst kommer det en CLASS observatør fra en annen FUS barnehage og observerer 
avdelingene. Observatørene utarbeider en fyldig tilbakemeldingsrapport om hvordan de 
ansatte arbeider med barna med hovedvekt på organisering og ledelse, sosioemosjonell 
støtte og veiledning og læringsstøtte. Rapporten danner grunnlaget for avdelingens 
videre utvikling og planlegging.
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8. BARNEHAGEN SOM PEDAGOGISK VIRKSOMHET

DOKUMENTASJON 
Dokumentasjon av personalets arbeid synliggjør hvordan personalet arbeider for å oppfylle 
kravene i barnehageloven og rammeplanen. Dokumentasjon av det pedagogiske arbeidet 
skal inngå i barnehagens arbeid med å planlegge, vurdere og utvikle den pedagogiske 
virksomheten (Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 39).

Våre metoder for dokumentasjon:
• Barnehagens pedagogiske dokumentasjon skiller seg fra ordinær dokumentasjon fordi 

den benyttes til kritisk refleksjon over egen praksis. Vår dokumentasjon er utgangspunkt 
for avdelingenes drøftinger og utvikling av nye planer og avdelingen.

• Det pedagogiske arbeidet blir dokumentert gjennom daglig kommunikasjon med 
foreldrene og på foreldremøter.

• I avdelingenes månedlige nyhetsbrev, som publiseres på MyKid, dokumenterer, 
oppsummerer og informerer vi om vårt pedagogiske arbeid. I tillegg bruker vi bilder med 
tekst på avdelingene og det publiseres jevnlig innlegg på barnehagens facebook side. 

• Hvis vi skal klare å se barnas individuelle behov, stimulere på rett måte, forstå og støtte 
deres utvikling må vi dokumentere. Vi benytter også dokumentasjon for å studere det 
sosiale samspillet på avdelingen og for å avdekke forhold som konflikter og isolasjon.
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TILRETTELEGGING AV DET ALLMENNPEDAGOGISKE TILBUDET  
FOR BARN SOM TRENGER EKSTRA STØTTE 
«Barnehagen skal tilpasse det allmennpedagogiske tilbudet etter barnas behov og 
forutsetninger, også når noen barn har behov for ekstra støtte i kortere eller lengre 
perioder. Barnehagen skal sørge for at barn som trenger ekstra støtte, tidlig får den 
sosiale, pedagogiske og/eller fysiske tilretteleggingen som er nødvendig for å gi barnet et 
inkluderende og likeverdig tilbud. Inkludering i barnehagen handler også om tilrettelegging 
for sosial deltakelse. Hvis det er grunn til å tro at barnets behov ikke kan dekkes innenfor 
det allmennpedagogiske tilbudet, skal barnehagen opplyse foreldrene om retten til å kreve 
en sakkyndig vurdering av om barnet har behov for spesialpedagogisk hjelp.»  

(Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 40).

Våre metoder for tilrettelegging av det allmennpedagogiske tilbudet:
• Barnehagen har et godt samarbeid med Lillehammer kommune. Sammen søker vi de 

beste løsningene for tilrettelegging og spesialpedagogisk hjelp for de som trenger dette. 
• Avdelingens personale er bevisst på å dele i mindre grupper og bruker konkreter og 

bilder som støtte til det muntlige språket. Barnehagens personale kan også benytte tegn 
til tale hvis vi har barn som har behov for dette. 

• Lillehammer kommune har «Veiledningsteam barnehage» som er et lavterskeltilbud 
innenfor PPT. De ønsker å være en ressurs for barn, foreldre og barnehager i 
kommunen.  Målet er å etablere tidlig og god hjelp til barn som av ulike grunner trenger 
ekstra oppfølging, slik at de blir i stand til å fungere godt innenfor et godt ordinært 
barnehagetilbud.

https://www.lillehammer.kommune.no/veiledningsteamet-i-ppt.6123355-461184.html

8. BARNEHAGEN SOM PEDAGOGISK VIRKSOMHET

Overordnet mål; 
Utfordringer møtes på livets sti,
øvelse gjør mester og selvstendig vi blir.
Livet går opp og livet går ned,
sammen i leken mestrer vi det.

Vi vil ha fokus på;
God selvfølelse; Barna skal like seg selv og 
like andre
Motstandskraft; Barna skal få erfaringer i å 
løse problemer, tenke kritisk og prøve nye 
løsninger

Selvkontroll; Barna skal få erfaringer i å 
regulere seg selv

Tiltak; 
Turgrupper på tvers av avdelingene
Eget natursted
Den store boka om følelser
Barnesamtaler 
Rollespill
Fellessamlinger
Dans og musikk
Foreldresamarbeid 

SATSNINGSOMRÅDE BARNEHAGEÅRET 2022/2023  
«LIVSMESTRING-GODE OPPLEVELSER UTE OG INNE»

https://www.lillehammer.kommune.no/veiledningsteamet-i-ppt.6123355-461184.html
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NOTATER

8. BARNEHAGEN SOM PEDAGOGISK VIRKSOMHET
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Kontakt informasjon;
Engesvea FUS barnehage

Jean Heibergsvei 1, 2614 Lillehammer
Telefon; 612 69 565
Mobil; 905 27 797

Mail; dl.engesvea@bhg.no

Avdeling Kubjella; Tlf. 916 55 891
Avdeling Blåknapp; Tlf. 916 55 890
Avdeling Barkebilla; Tlf. 916 55 893

Avdeling Edderkoppen; Tlf. 916 55 894
Avdeling Friskus; Tlf. 918 48 828

Besøksadresse:
Jean Heibergs veg 1 
2614 Lillehammer

Tlf: 61 26 95 65 /9 05 27 79 7 
 

www.fus.no/engesvea

Engesvea Barnehagenavn

mailto:dl.engesvea@bhg.no
https://fus.no/engesvea

