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SAMMEN GIR VI BARNDOMMEN VERDI:
LEK OG GLEDE, HVERDAGSMAGI OG VENNEGARANTI



Knausen FUS Barnehage as er en forholdsvis ny barnehage som ble bygd av 
Trygge Barnehager på Gruehagan i Eidsvoll i 2010. Knausen FUS barnehage 
har 80 plasser for barn i alderen 0 - 6 år.   FUS barnehagene tilbyr et 
gjennomarbeidet driftskonsept, moderne barnehagebygg, kvalifisert personale 
og godt utviklede rutiner. Dere kan finne mer informasjon om FUS på www.fus.
bhg.no. 
 
Vår åpningstid: klokka 06.45 – 17.15 

Følg med på vår hjemmeside www.knausen.bhg.no Her finner du nyttig 
informasjon. Som foresatt kan du også registrere deg som bruker på lukket 
område og få tilgang til blant annet månedsinformasjon fra basene. Alle viktige 
dokumenter som årsplan og vedtekter for barnehagen ligger på hjemmesiden. 
Det er også gjennom denne det sendes ut brukerundersøkelse hver vår. Det er 
derfor viktig at alle er registrert med riktig e-post på det lukkede området her.

TELEFONNUMMER:
Knausen FUS Barnehage:  63 96 45 05  
(hovednummer gir mulighet for valg av base og til daglig leder)

Mobiltelefon, daglig leder:     97 50 79 96
Mobiltelefon Gneis (småbarnsbase nede):    97 73 43 35
Mobiltelefon Granitt (storebarnsbase oppe):  97 71 97 06

Knausen FUS-barnehage er røyk- og snusfri sone. Våre ansatte har røyk- og 
snusfri arbeidstid. Vi ber om at også vår parkeringsplass blir respektert som 
røykfri.

Årsplanen vår er utformet som en kalender da vi synes det er et praktisk 
arbeidsredskap for oss. Vi håper også at den skal være både informativ og 
nyttig for dere som foreldre. (Tilbakemeldinger på årsplanen er nyttig for oss, 
og gjør at vi stadig kan forbedre oss.)

VELKOMMEN TIL KNAUSEN FUS BARNEHAGE

 Grillhytte i Knausen FUS barnehage.



FUS BARNEHAGENE 
FUS gruppen består av over 180 barnehager og er med det Norges største 
private barnehageaktør.

I FUS barnehagene er barna alltid i fokus – de er FUS! Alt arbeid hos oss er 
forankret i våre tre verdier: 

Glødende, Skapende og Tilstedeværende.

Gjennom lek, omsorg og læring i et trygt miljø får barna utvikle seg, oppleve 
mestring og få nye utfordringer.
Hos oss får alle bruke sin kompetanse, og ulikheter blir verdsatt.

Alle FUS barnehager har en felles visjon: 

”SAMMEN GIR VI BARNDOMMEN VERDI, 
LEK OG GLEDE, 

HVERDAGSMAGI OG VENNEGARANTI.”

I dette legger vi at barnehagen skal være et trygt og godt sted å komme 
til for foreldre og barn. Barnehagen skaper tid og rom for lek og for gylne 
øyeblikk! Hos oss får barn lov til å være barn, samtidig som de voksne er 
tilstedeværende og genuint interessert i det enkelte barn.

Hos oss jobber vi for at alle barn har en venn, vi tilpasser grupper etter alder, 
kjønn og interesser og vi hjelper barna inn i lek ved å legge vekt på den 
enkeltes sterke sider og å finne felles interesser hos barna. Vi oppmuntrer 

barna til å ta eget initiativ og til å ta vare på hverandre! For å sikre at alle barna 
faktisk har en venn tilbyr også selvsagt personalet sitt vennskap!

Alle FUS barnehager har felles serviceerklæring og etiske retningslinjer.

Hovedmål for FUS-barnehagene er at FUS barna skal kjennetegnes  
ved at de:

• har et positivt selvbilde
• er trygge og forskende, trives i lek og har vennekompetanse
• gleder seg til ”resten av livet”, og vet at de har påvirkningsmulighet og at 

innspillene deres teller
• har det gøy i barnehagen

 

HEIAROP:
ALLE HOLDER HENDER,

HER ER VI ALLE VENNER,
FUS LEKER MEST,

ALLE BARN ER BEST!



FUS-BARNEHAGENES SERVICEERKLÆRING
FUS-barnehagene har egen serviceerklæring som 
sier hva barn og foresatte kan forvente i en FUS-
barnehage:
Slik skal det være for barna i FUS:

Barnet blir møtt og tatt hyggelig i mot av en 
ansatt når det kommer til barnehagen. I løpet av 
barnehagedagen får barnet søvn og hvile tilpasset 
seg selv. Måltidene er preget av ro og at det er 
nok tid til å spise. Barnet leker og lærer i et miljø 
preget av varme og glede, og er ute minst to timer 
hver dag. De møter ansatte som er genuint opptatt 
av hvert enkelt barn, og som vet at «Alle barn er 
best».

SAMARBEID MELLOM HJEM OG FUS-BARNEHAGEN:
God kommunikasjon er forutsetningen for et 
godt samarbeid mellom hjem og barnehagen. Vi 
forventer derfor at foresatte:

• gir viktig informasjon om barnet til barnehagen
• gir beskjed dersom barnet ikke kommer i 

barnehagen
• leser informasjon fra barnehagen
• gir beskjed til en ansatt når barnet kommer og 

når barnet blir hentet
• gir beskjed til en ansatt hvis andre enn 

foreldrene skal hente barnet
• kjenner til og har underskrevet barnehagens 

vedtekter
• gir tilbakemelding på barnehagetilbudet 
• svarer på brukerundersøkelsen
• møter til foreldresamtale mellom foresatte og 

barnehagelærer

FUS KUNDEFORVENTNINGER:
Vi har definert et sett med budskap som 
konkretiserer for foresatte hva som gir verdi for 
barna i FUS-barnehagene, og oppsummerer og hva 
foresatte kan forvente av i FUS-barnehager:

ALLE BARN SKAL HA EN VENN
Barn trenger venner for å bli trygge. Vennskap er 
grunnlaget for trivsel, utvikling og læring.

VI SKAL VÆRE PROFESJONELLE OG GODE  
ROLLEMODELLER
Vi bruker vår kompetanse for at både barn og 
voksne skal bli forstått og ivaretatt.

VI SKAL HA LEKEKOMPETANSE
I et utviklende lekemiljø med akkurat nok 
veiledning, tilegner barn seg kunnskap og opplever 
mestring. Vi lar leken komme først.

VI SKAL FINNE HVERDAGSMAGI
Vi er oppmerksomme på, og legger til rette for, de 
magiske øyeblikkene som oppstår når et barn gjør 
en ny oppdagelse og utvider sin horisont.

VI SKAL SE DET BESTE I HVERT BARN
Vi identifiserer aktiviteter, lek eller oppgaver som 
gir hvert barn mestringsfølelse og anerkjennelse.

Forbedring av tilbudet i FUS-barnehagene:
Hvis du mener at barnehagen ikke lever opp til det 
vi har lovet, ber vi deg kontakte daglig leder eller 
pedagogisk leder på avdelingen. Vi skal:
• sjekke egne rutiner
• vurdere behov for å korrigere praksis
• gi deg tilbakemelding

 

ALLE BARN
ER BEST!



LEK OG EGENLEDELSE
Egenledelse er å være aktiv og selvstendig i en oppgave over tid. Barnets evne 
til egenledelse sier noe om hvor effektivt og godt barnet løser de utfordringene 
det møter i hverdagen, dette gjelder spesielt nye utfordringer. Egenledelse er 
hjernens viktigste overordnede styringsfunksjon. Barnehagen har som mål 
at barna skal være i stand til å ha medvirkning på eget liv og utviklingen av 
egenledelse er en viktig faktor for å mestre dette. Egenledelse utvikles ikke av 
seg selv, men i samspill med andre.

Egenledelse er delt inn i sju ulike funksjoner. Det handler om planlegging, 
organisering, arbeidshukommelse, igangsetting, fleksibilitet, selvregulering 
og selvmonitorering. Egenledelse kan illustreres som et hjul der hver enkelt 
funksjon er en del av helheten. 

Planlegging er evnen til å planlegge og løse oppgaver. Det handler om hvordan 
ting skal gjøres og hvilke ressurser og tid man har til rådighet. Organisering er 
den ferdigheten som går på å skape orden og struktur. Denne delen omhandler 
barnets evne til å gjøre deloppgaver og samtidig ha oversikt over helheten. 
Arbeidshukommelse er barnets evne til å gjøre en oppgave og kunne tenke 
samtidig. Igangsetting er evnen til å ta initiativ og komme i gang med de 
aktiviteter som man har bestemt seg for. Fleksibilitet er barnets evne til å 
skifte oppmerksomhet, tenkemåte eller perspektiv i en oppgave eller aktivitet. 
Selvregulering er evnen til å kontrollere egne handlinger, språk, tanker og 
følelser. Det er barnets evne til å kunne motstå og hemme impulser samt 
stoppe egne handlinger på det rette tidspunktet. Selvmonitorering er barnets 
evne til å se seg selv i forhold til andre rundt seg. 

Lek og da spesielt rolleleken danner et meget godt utgangspunkt for utvikling 
av egenledelsesfunksjonene. Denne formen for samhandling innebærer 
unike muligheter. Rolleleken stiller krav til planlegging, arbeidshukommelse, 
igangsetting, selvregulering, organisering, fleksibilitet og ikke minst evnen til å 
tolke signaler fra andre.

FUS barnehagene satser på lek i hverdagen, dette er barnets unike arena til 
utvikling av egenledelsesfunksjonen.
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LEK
”FUS-barn er trygge og forskende, trives i lek og har vennekompetanse!”

I Knausen FUS barnehage skal barna få leke, utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. Leken skal ha en sentral plass i Knausen FUS barnehage. Leken har 
en egenverdi som skal anerkjennes. I Knausen FUS jobber vi for at barna skal få gode vilkår for lek i det daglige. Leken er en arena for barns utvikling og læring, 
det er en arena for språklig og sosial samhandling. I Knausen FUS barnehage vil vi jobbe for å inspirere leken og gi rom for ulik lek ute og inne. De ansatte vil 
organisere tid og rom samt lekematerialet for å inspirere til ulike typer lek. De vil legge til rette for felles erfaringer slik at dette danner et grunnlag for felles lek. 
Støtte og berike leken på barnas premisser, veilede barna i leken og være bevisst på egenrolle og deltagelse i barnas lek. 

Her er vi på «flytur» til Tyrkia.

Når barnet ditt sier «I dag har jeg bare lekt», da betyr det at:  jeg har 
• øvd meg på å vente på tur
• øvd meg på å ta ulike roller
• øvd meg på konfliktløsning
• utviklet språket mitt 
• øvd meg på å vise empati
• samarbeidet
• øvd meg på å dele
• forhandlet
• brukt min kreativitet og fantasi
• kommunisert med andre
• vært i samspill med andre og utviklet min sosiale kompetanse
• øvd meg på selvhevdelse og selvkontroll
• utviklet mine motoriske ferdigheter
• knyttet vennskapsbånd

 

”FUS-BARN HAR  
DET GØY I  

BARNEHAGEN” 
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FUS SmartMat er et mat- og måltidsprosjekt som 
først og fremst skal fremme matglede hos barna. 
Næringsrik og riktig mat som inneholder nok av 
de gode «byggeklossene» er en forutsetning for 
å  sikre optimal utvikling av hjernen og resten av 
kroppen. Det bidrar til at barna for overskudd til 
aktivitet og konsentrasjon.

I Knausen FUS barnehage bruker vi mest mulig 
rene kjøttvarer og fiskeprodukter. Vi lager varm 
mat tre dager i uken og har to dager smøremåltid 
med hjemmelaget brød. Til måltidene tilbyr vi alltid 
vann og i tillegg har vi melk til brødmaten. Vi har 
tilbud om grønnsaker og frukt til alle måltider.

Vi lager alltid suppe en dag i uken og da lager vi 
den fra bunnen av med friske råvarer. Ellers har vi 
grøt av fullkorn en dag i uken med epler, banan og 
rosiner på. Den siste dagen med varm mat lager vi 
en kjøtt- eller fiskerett. 

Barna i Knausen FUS barnehage er med og lager 
mat sammen med en voksen i barnehagen. I 
forbindelse med matlaging er det alltid tid for 
samtale rundt det vi lager. Vi lukter, smaker, 

kjenner og ser på råvarene. Barna er også med å 
skjære opp grønnsaker og frukt til måltidene.                         

Til hjelp i hverdagen for å fokusere på et sundt 
kosthold bruker vi boka til Berit Nordstrand som 
heter Sukkerkok i hodet. Dette er en barnebok som 
er skrevet for barn for at de skal forstå hva som 
skjer i kroppen når vi spiser forskjellig mat. Hva 
som skjer når vi spiser sunn mat og hva som skjer i 
kroppen når vi spiser mat som ikke er fult så sunn. 

FUS SMARTMAT
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Planleggingsdag Planleggingsdag

Månedens tema: «Bli kjent»

Mål: Barna skal bli trygge i barnehagen og kjent med barnehagens ute- og innemiljø.

14. og 15. august er barnehagen er stengt grunnet planleggingsdag.



LOV OM BARNEHAGER AV -06 
”Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas 
behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for 
allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen 
og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og 
naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, 
verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret 
i menneskerettighetene.

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

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne 
barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og 
være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal 
fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.”
http://www.lovdata.no/all/nl-20050617-064.html 

ANDRE STYRINGSDOKUMENTER
Alle familier skal ha fått barnehagens vedtekter ved oppstart. Disse finnes også 
på lukket område på barnehagens hjemmeside, og de kan fås i barnehagen på 
forespørsel.

FUS kjedens serviceerklæring fås i barnehagen, og ligger ute på vår 
hjemmeside. Alle ansatte er også bundet av FUS sine etiske retningslinjer.

Barnehagen er godkjent etter Forskrift om miljørettet helsevern.  
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19951201-0928.html 

Årsplanen er et arbeidsredskap for personalet, men også informasjon til 
kommunen, politikere, eier, foreldre og andre interesserte om barnehagens 
pedagogiske arbeid. Basene utarbeider periodeplaner som sier noe om 
arbeidsmetoder og delmål for basene.

BARNEHAGENS STYRINGSDOKUMENTER 	
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RAMMEPLAN FOR BARNEHAGER
Rammeplanen er et styringsverktøy som bygger på 
innholdet i barnehageloven og på internasjonale 
konvensjoner slik som FNs’ barnekonvensjon. Målet 
med planen er å gi personalet forpliktende rammer 
for planlegging, gjennomføring og evaluering av 
virksomheten. Rammeplanen redegjør for barnehagens 
samfunnsmandat og slår fast at barnehagen både skal 
være en pedagogisk virksomhet og et velferdstilbud 

for småbarnsforeldre. Rammeplanen gir barnehagen 
retningslinjer for innhold innenfor læring, lek og 
omsorg, samt syv ulike fagområder. Rammeplanen kan 
lånes i barnehagen eller leses i sin helhet på internett: 
https://www.udir.no/globalassets/filer/barnehage/
rammeplan/rammeplan-for-barnehagen-bokmal2017.pdf

Barnehagen skal gi barn grunnleggende kunnskap på 
sentrale og aktuelle områder. Rammeplanen beskriver 
syv fagområder som er sentrale for opplevelse, 

utforskning og læring. Barna blir gjennom fagområdene 
kjent med ulike læringsområder som de senere 
møter i skolen. Det er viktig at arbeidet med de ulike 
fagområdene blir tilpasset barnas alder og utviklingsnivå 
og interesser. Ofte vil flere områder dekkes gjennom 
ulike tema-arbeider i barnehagen.  

Progresjonsplan for fagområdene (vi har i tillegg 
utarbeidet en detaljert progresjonsplan med innhold/

arbeidsmetoder. Den knyttes opp mot voksenrollen)

Fagområde 1 – 2 åringene 3 – 4 åringene 5 – 6 åringene

MÅL TILTAK MÅL TILTAK MÅL TILTAK

Kommunikasjon, språk 
og tekst

Barna skal få varierte og 
rike erfaringer med både 
verbale og nonverbale 
uttrykksformer

Bevisste voksne som 
lytter og bruker språket 
aktivt i hverdagen. Bilder, 
bøker, rim, regler, sanger, 
samtale, Snakkepakke

Barna skal videreutvikle 
sin begrepsforståelse, 
bruke et variert ordforråd 
og kunne uttrykke 
følelser ved hjelp av 
språket.

Voksne som er aktive 
og bevisste på at de 
er språklige forbilder, 
og som legger til rette 
for aktiviteter og godt 
språkmiljø.

Barna skal kunne lytte til 
lyder og rytme i språket 
og bli fortrolige med 
symboler som tallsiffer 
og bokstaver

Skape et miljø hvor det 
oppleves spenning og 
glede ved høytlesning, 
fortelling, sang, rim, 
regler og samtaler. 

Kropp, bevegelse, mat 
og helse

Barna skal få gode 
erfaringer med 
varierte og allsidige 
bevegelser og utvikle 
kroppsbeherskelse og 
positiv selvoppfatning

Lek og bevegelse, inne 
og ute, på ulikt underlag 
som gir mulighet til 
variert fysisk utfoldelse.   
Individuelle tilpasninger

Barna skal utvikle 
kroppsbeherskelse,
positiv selvoppfatning, 
grov- og finmotorikk, 
rytme og motorisk 
følsomhet

Tilrettelegge for allsidig 
fysisk aktivitet.
Turdager og 
uteaktiviteter.
Bevegelsesleker, dans, 
fotball og andre fysiske 
leker.

Barna skal få kjennskap 
til menneskekroppen, 
sundt kosthold og gode 
vaner, og kunne mestre 
god påkledning i forhold 
til årstid.

Voksne som inspirerer 
til å søke fysiske 
utfordringer.
Bevegelsesleker, dans, 
fotball og andre fysiske 
leker.
Selvstendighet i 
påkledning.

Kunst, kultur og 
kreativitet

Barna skal få erfaringer 
med å uttrykke seg 
gjennom musikk, dans, 
drama og forming

La barna utforske og 
bruke ulike materialer. 
Voksne som følger 
barnas initiativ. Bruke 
musikk, drama, sang og 
dans.

Barna skal ta i bruk 
fantasi, kreativ tenkning 
og skaperglede

Sørge for tilgjengelighet 
og erfaring med ulikt 
materiale.
Sang, dans, drama, 
musikk.

Barna skal få iaktta og 
uttrykke seg gjennom 
allsidige møter med 
kultur, kunst og estetikk. 
Styrke sin kulturelle 
identitet og sine 
personlige uttrykk.

Voksne som motiverer 
barn til å uttrykke seg på 
ulike måter.
Sang, dans, drama, 
fremføre noe på 
sommerfest. 



Fagområde 1 – 2 åringene 3 – 4 åringene 5 – 6 åringene

MÅL TILTAK MÅL TILTAK MÅL TILTAK

Natur, miljø og 
teknologi

Barna skal få positive 
opplevelser i naturen 
med ulikt terreng og vær.

Barna skal bli kjent 
med ulike tekniske 
hjelpemidler

Voksne som introduserer 
barna for naturens 
mangfold og er 
nysgjerrige sammen med 
dem.
Utforske bruken av 
kamera, pc og andre 
tekniske hjelpemidler

Barna skal oppleve glede 
ved å ferdes i naturen 
i ulike årstider og få 
grunnleggende innsikt 
i natur, miljøvern og 
samspillet i naturen

Voksen viser glede ved å 
være ute. Daglig utelek.  
Friluftsaktiviteter og
turer i nærmiljøet.
Samtale om naturvern og 
samspill i naturen 
Søppelsortering.

Barna skal få 
iaktta, undre seg, 
eksperimentere, 
systematisere, beskrive 
og samtale om 
fenomener i naturen og 
den fysiske verden

Daglig utelek.
Turdager.
De voksne bygger på og 
videreutvikler barnas 
erfaringer med tekniske 
leker og hjelpemidler.
Dataspill/oppgaver
Natursti

Etikk, religion og 
filosofi

Barna skal få erfaringer 
med og kjennskap til 
hverandres ulikheter.

De voksne gir god 
omsorg og skaper rom 
for undring omkring 
ulikheter.
Lære barna å vise 
omsorg for hverandre.

Barna skal utvikle 
toleranse, respekt og 
interesse for andre 
mennesker

Voksne som støtter barna 
i undring og tankespinn 
om livets små og store 
mysterier.
Voksne som er tydelige 
og gode rollemodeller.

Barna skal tilegne 
seg samfunnets 
grunnleggende normer 
og verdier.
Ha respekt for 
hverandres bakgrunn 
uansett kulturell eller 
religiøs tilhørighet.

La barna undre seg 
sammen og hver for seg.
La barna selv få forsøke å 
løse sine konflikter.
Bøker

Nærmiljø og samfunn Barna skal få utforske og 
oppdage nærmiljøet sitt

Turer i nærmiljøet hvor 
de voksne er bevisste 
og aktive i forhold til 
å la barna utforske og 
oppdage.

Barna skal bli kjent med 
og delta i samfunnet 
gjennom opplevelser og 
erfaringer i nærmiljøet.

Turer til steder i 
nærheten, posten, 
butikken, biblioteket.
Markere FN-dag og
Samenes dag

Barna skal få opplevelser 
og erfaringer i samfunn 
og nærmiljø, og
få erfaring med hva 
demokrati betyr.

Presentere muligheter for 
barna, la dem
erfarer at deres valg og 
handlinger kan påvirke 
situasjoner

Antall, rom og form Barna skal få erfaringer 
med ulike rom, former, 
størrelser, plasseringer.

Bevisste og aktive voksne 
som ser matematikken 
i lek og hverdags-
aktiviteter 
Utforske, telle, sortere.

Barna skal oppleve 
glede ved å utforske og 
leke med tall, former, 
rekkefølge, størrelser og 
mønstre.

Bevisst bruk av 
matematiske 
begreper i lek og 
hverdagsaktiviteter; om 
antall, former, størrelser, 
mønster og rekkefølge.
En-til- en 
korrespondanse. 
Spill, lotto, perler.

Barna skal tilegne seg 
gode og anvendbare 
matematiske begreper.

Tilgjengelig materiale 
for ulike matematiske 
aktiviteter. 
Rydde, sortere,
kategorisere.
Tall, telle, brettspill, 
herme mønstre og 
rekkefølger.
Preposisjoner.
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Foreldremøte Granitt   

Brannvernuke 

Foreldremøte Gneis

Månedens tema:  Høst           Mål:  Barna skal bli bedre kjent med hva som skjer i naturen om høsten

 Vennskap   Mål:  FUS barn skal ha vennekompetanse – de skal oppleve å ha en venn



Barna er ute, på lekeplassen eller på tur, minst 2 timer pr dag.

Barna gis mulighet til å skape, bygge, forme, male, danse, fortelle og filosofere. 

Barna har medvirkning. Barna får boltre seg i lek.

Barna utvikler empati og venneegnskaper.

FUS-barn har et positivt selvbilde.   

FUS-barn er trygge og forskende, trives i lek og har vennekompetanse.

«SAMMEN GIR VI BARNDOMMEN VERDI: LEK OG GLEDE, 
HVERDAGSMAGI OG VENNEGARANTI»

Hos oss leker barna i trygge omgivelser både inne og ute, og det er alltid en voksen tilstede.



OKTOBER 2017
UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG

9

1

40

2 3 4 5 6 7 8

41

9 10 11 12 13 14 15

42

16 17 18 19 20 21 22

43

23 24 25 26 27 28 29

44

30 31

Skolens høstferie

FN-dagen

Månedens tema:  Høst             Mål: Barna skal bli bedre kjent med hva som skjer i naturen om høsten

  Vennskap    Mål: FUS barn skal ha vennekompetanse – de skal oppleve å ha en venn 

 24. oktober har vi markering av FN-dagen 



1. VOKSENROLLEN
I Knausen FUS barnehage ønsker vi å ha fokus på 
voksenrollen. Personalet er barnehagens viktigste 
ressurs, og et viktig utgangspunkt for å kunne 
skape en god barnehagehverdag for barna. Vi 
har som mål at vår personalgruppe skal bestå av 
aktive, engasjerte voksne som alltid har barnas 
beste i fokus. De voksne skal være glødende, 
skapende og tilstedeværende – for barna! Våre 
ansatte skal få bruke sin kompetanse – det fremmer 
arbeidsglede. De skal være genuint opptatt av 
hvert enkelt barn, og vise at de er tilgjengelig  for 
barna. Voksne skal spre seg på området både 
inne og ute, og  tre inn om støttende stillas i lek 
og læringssituasjoner. Voksne skal delta i barns 
lek, men også sitte ned og være tilgjengelige 
«ladestasjoner» for barna.  For å få til dette 
er vi opptatt av å ansette gode medarbeidere, 
og deretter jobbe aktivt med veiledning og 
kompetanseheving i personalgruppa. De voksne i 
Knausen FUS barnehage skal se det enkelte barn, 
barnets forutsetninger og behov.  

Med tilstedeværende voksne som er 
oppmerksomme på enkeltbarn vil vi utnytte ”de 
gyldne øyeblikk” til å gi barna motivasjon og lyst 
til å lære noe fra ulike fagområder. Eksempel: Et 

barns lek med biler i sandkassa kan være et godt 
utgangpunkt for læring om for eksempel antall, 
mengde, rekkefølge, former, farger, ulike ord og 
begreper i tilknytning til gjenstanden bil, osv.  Den 
samme unike muligheten for læring kan skje i alle 
hverdagssituasjoner hver dag i barnehagen. Dette 
krever et kompetent personale som vet å følge opp 
det barna er opptatt av og la naturlige situasjoner 
bli den beste arena for læring og utvikling. Vi 
ønsker at barnas egne interesser og spørsmål 
skal danne grunnlaget for læringsprosesser og 
temaer. Vi vil ha tid og rom for å følge opp barns 
spontanitet.

2. LÆRING I LEK OG HVERDAGSAKTIVITETER
Sosial kompetanse – hvordan vi skal være mot 
hverandre – er et viktig grunnlag for trygghet og 
trivsel. I Knausen FUS barnehage vil vi skape et 
godt miljø som gir mulighet for læring og utvikling 
gjennom lek og glede i hverdagen. Vi vil ikke legge 
opp til for mange styrte aktiviteter/opplegg for 
store barnegrupper, men heller vektlegge at barn 
er forskjellige individer med ulike forutsetninger 
og behov. Målet hos oss er ikke at alle skal 
”gjennomføre” en og samme aktivitet, men at 
barnet skal ha glede og utbytte av det vi gjør. Her 

kommer den den detaljerte progresjonsplanen 
vår i forhold til fagområdene inn som et viktig 
arbeidsredskap. 

FUS barn skal ha det gøy i barnehagen! 

De ulike hverdagssituasjonene som påkledning, 
stell, samtaler og måltider er gode arenaer for 
læring – som igjen kan knyttes til ulike fagområder. 
Her blir det barnehagens oppgave å synliggjøre 
denne arbeidsmetoden for foreldrene.  Allsidighet 
- ulike opplevelser og erfaringer i hverdagen - gir 
mange unike muligheter for nysgjerrighet og 
undring, som igjen fører til læring og utvikling 
hos barnet. Et barn som får delta i prosessen 
med å bake brød kan lære at ulike typer korn 
gir forskjellig mel, og at mel og vann sammen 
med gjær kan bli til et brød. Denne situasjonen 
gir også matematisk og språklig stimulering og 
erfaring. Vi baker ofte brød - lukten av nybakt 
brød en sanseopplevelse – det er sunt og smaker 
godt. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, 
vitebegjær og lærelyst og bidra til et godt grunnlag 
for livslang læring. Begrepet livslang læring viser til 
at læring skjer på ulike arenaer gjennom hele livet. 

BARNEHAGENS SATSNINGSOMRÅDER
I Knausen FUS barnehage har vi valgt å fokusere på 2 satsningsområder;
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Månedens tema: Kreativitet
Mål: Oppleve kunst. Bli kjent med ulike formingsaktiviteter og bruke fantasien. 
- 3. november er barnehagen er stengt grunnet planleggingsdag.
- 30. november Julegrantenning i barnehagen

Planleggingsdag

Julegran-tenning



Knausen FUS barnehage skal ivareta barns rett 
til medvirkning ved og oppmuntre barna til å gi 
uttrykk og gi sitt syn på barnehagens virksomhet. 
De skal tas med på råd og få være med å evaluere 
og ha innvirkning på sin egen hverdag. Alle 
barn skal erfare at de har påvirkningsmulighet. 
De ansatte skal være bevisst på barns ulike 
uttrykksformer og legge til rette for banas alder, 
erfaring, individuelle forutsetninger og behov. 
De som kommuniserer på andre måter enn 
gjennom tale har også rett til å få gitt uttrykk for 
sine synspunkter på egne vilkår. Barna skal ikke 
overlates et ansvar de ikke er rustet til å ta. 

OMSORG 
De ansatte skaper et miljø preget av lek, glede og 
varme. Omsorg i barnehagen handler både om 
relasjonen mellom personalet og barna, og om 
barnas omsorg for hverandre. Vi ønsker å møte alle 
barn på en omsorgsfull måte. Omsorg skal derfor 
prege alle situasjoner i hverdagslivet i barnehagen 
vår, og komme til uttrykk når barn leker og lærer, 
i stell, måltider og påkledning. God omsorg er en 
viktig forutsetning for barns utvikling og læring, og 
styrker barns forutsetning for å utvikle tillit til seg 
selv og andre. Å gi barn mulighet til å gi hverandre 
og ta imot omsorg, er grunnlaget for utvikling 

av sosial kompetanse og er et viktig bidrag i et 
livslangt læringsperspektiv. Sosial kompetanse 
kan sees som evnen til å omgås andre mennesker; 
ta hensyn til andre, vise omsorg, dele og hjelpe. 
Personalet skal hjelpe barna til å forstå at egne 
handlinger kan gå utover andre. Voksenrollen er 
viktig fordi barna imiterer de voksnes væremåte og 
bruker dette videre i samspill med andre barn og 
voksne.

BARNS MEDVIRKNING
”FUS barn gleder seg til «resten av livet», de vet at de har påvirkningsmulighet og at innspillene deres teller”
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Frist for å levere 
julefri lapp

Nissefest

Lucia-markering

Julelunsj

1. juledag
2. juledag
Bhg er stengt Nyttårsaften

JulaftenLille julaften

Månedens tema: Advent/jul  Mål: Barna skal bli kjent med advent og juletradisjoner.
I forbindelsen med advent og jul teller vi ned dagene til julaften med en kalender.
•  1. desember. Frist for å levere julefri-lappen
•  7. desember er det Nissefest. Vi kler oss i noe rødt, synger julesanger og spiser nissegrøt. Kanskje får vi besøk av julenissen også!
•  13. desember er det Lucia-markering i barnehagen. Vi baker lussekatter. Alle kler seg i hvitt og foreldrene inviteres på lussekatter og for å se på barna som går i Luciatog.
•  19. Desember er det julelunsj for barna og personalet. Vi spiser tradisjonell julemat og dessert.  



Vi i Knausen FUS barnehage jobber med et 
pedagogisk opplegg som heter «Mitt valg». Dette 
opplegget er utarbeidet av stiftelsen: «Det er mitt 
valg» i Lions. Målet med opplegget er:

1.  Hjelpe barn til å utvikle en positiv sosial og 
emosjonell kompetanse.

2.  Gi barnehagepersonalet et konkret metodisk 
verktøy for å arbeide med omsorgs- og 
læringsmiljø i et forebyggende perspektiv.

3.  Legge til rette for samarbeid mellom hjem, 
barnehage og lokalmiljø.

Sosial og emosjonell læring defineres som en 
prosess. «Mitt valg» er med på å hjelpe barna til 
å utvikle en positiv selvoppfatning, selvdisiplin, 
sosial bevissthet og empati. Det er med på å hjelpe 
barnet i relasjonsbygging og lek. Dette gir barna 
vennekompetanse og forebygger mobbing.  
Opplegget har Teddy som en gjennomgående figur. 
Teddy brukes som en barna kan prate gjennom 
fordi han kan være en hjelper for barnet til å sette 
ord på følelser. Teddy kan ha ulike navn, men det 
er en teddybjørn som brukes i historier og som 
har de følelsene ett barn kan ha. Hvis barnet for 

eksempel føler sinne, er det en historie om Teddy 
som blir sint og hva han gjør med dette sinnet. 
Dette fører til at barnet kan identifisere seg med 
Teddy og er med på å ufarliggjøre og hjelpe barnet 
til å forstå sine egne følelser. 

Mottoet til «Mitt valg» er: Det er bedre å bygge 
barn enn å reparere voksne.

Opplegget blir brukt på Granitt og med de største 
barna på Gneis. Hver gruppe har sin egen Teddy 
som blir brukt i opplegget. Dette er en maskot som 
er med i samlinger, ved bordet og på tur.

«Mitt valg» bidrar til at barn får trening i å 
- ta ansvar og sette grenser
- kommunisere godt
- bygge selvfølelse 
- ta beslutninger 
- sette seg mål

«MITT VALG»
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Månedens tema: Forskning
Mål: Barna skal få forske på ulike ting.
• Mandag 29. januar er barnehagen stengt for planleggingsdag

1. Nyttårsdag

Planleggingsdag



Realfag er satsningsområde i Eidsvoll kommune. 
Det er fagområdene Natur, miljø og teknologi og 
i Antall, rom og form som omhandler naturfag 
og matematikk i barnehagen. I Knausen FUS 
barnehage har vi tradisjon for å gå mye på tur, 
vi bruker nærmiljøet vårt aktivt og kan studere 
plante- og dyreliv i det rette miljøet. Gjennom 
matlaging og baking får barna i Knausen FUS 
erfaring med mengde, måling og konsistens. 
I konstruksjonslek lærer barna å bygge, 
finne løsninger og tenke logisk. Barna lærer 
kategorisering, systematisering og organisering 
gjennom leken. I vår barnehage har vi alltid jobbet 
mye med realfag, nå skal vi bli enda mer bevisst på 
disse fagområdene. 

Målet for arbeid med realfag i Knausen FUS 
barnehage er: 
• Lyttende voksne som tar barns spørsmål på 

alvor
• Personalet får mer kunnskap om hva realfag i 

barnehagen er, og blir mer bevisste hvordan vi 
kan jobbe med det.

• Ta i bruk både formelle og uformelle 
situasjoner til lå ha fokus på realfag

• Legge til rette for forskjellige naturopplevelser 
og bruke naturen som arena for lek, undring, 
forskning og læring

• Utforske, synliggjøre og eksperimentere med 
teknologi og naturfenomener sammen med 
barna.

• Barna skal bli kjent med matematiske 
begreper, måleenheter, mengder, ulike former 
og mønstre, sortering, gruppering, likheter, 
ulikheter, størrelser osv.

• Barna må også få mulighet til å fundere rundt 
avstander, vekt, volum og tid.

• Barna skal bli kjent med logisk og matematisk 
tenking knyttet til deres hverdag.

I Knausen FUS barnehage skal barna få en 
begynnende forståelsen for tallbegrep, mengder 
og tallsymboler, Vi skal undre oss over hva som 
er matematikk i hverdagen. Oppleve glede over 
å utforske og leke med tall og former, tilegne seg 
gode anvendbare matematiske begreper.

Barn som lykkes i matematikk evner å se det 
abstrakte matematikkspråket i en praktisk 
sammenheng. De kjenner igjen figurer, 
konstruksjoner og formler nettopp fordi de har fått 
erfaringer og opplevelser. Læringen starter med 
leken.

REALFAG I BARNEHAGEN - UNDRING OG GLEDE 
KNYTTET TIL MATEMATIKK OG NATURFAG. 



«Barnehagen skal anerkjenne og ivareta 
barndommens egenverdi. Å bidra til at alle barn 
som går i barnehage, får en god barndom preget 
av trivsel, vennskap og lek, er fundamentalt»  
(KD, 2017).

• I Knausen FUS barnehage skal barna møtes 
med empati, og få mulighet til å videreutvikle 
egen empati og evne til tilgivelse.

• Vi har respekt for barnets opplevelsesverden, 
og møter barnet som et individ og med 
anerkjennelse.

• Hos oss skal barnet, i fellesskap med andre, få 
mulighet til å utvikle et positivt forhold til seg 
selv og tro på egne evner. Barnet skal få erfare 
egenledelse i lek og læring.

• I vår barnehage gir vi rom for barnas ulike 
forutsetninger, perspektiver og erfaringer. Alle 
barn er best!

BÆREKRAFTIG UTVIKLING
Barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre 
og naturen. Bærekraftig utvikling omfatter 
natur, økonomi og sosiale forhold, dette er en 
forutsetning for å ta vare på livet på jorda slik vi 
kjenner det. Knausen FUS barnehage skal fremme 
verdier, holdninger og praksis for et bærekraftig 
samfunn. 

Det handler om at mennesker som lever i dag får 
dekket sine grunnleggende behov uten å ødelegge 
for fremtidens generasjoner. Det skal tenkes lokalt, 
nasjonalt og globalt. Barna skal forstå at dagens 
handlinger har konsekvenser for fremtiden. 

Knausen FUS barnehage vil legge til rette slik at 
barna får begynnende grunnlag til å tenke kritisk, 
handle etisk og vise solidaritet. 

Barna skal gjøre erfaringer med å gi omsorg, 
ta vare på omgivelsene og naturen, de skal få 
naturopplevelser og bli kjent med naturens 
mangfold. 

Personalet i Knausen FUS barnehage vil legge til 
rette for å sortere/resirkulere søppel. Vi jobber 
med Smart-Mat som forteller barna hva kroppen 
trenger av byggesteiner slik at kroppen fungerer 
optimalt. Vi jobber også med «Mitt valg», der 
barna lærer å stå for sine valg, hvordan man gir 
omsorg og tar hensyn til hverandre. «Mitt valg» 
tar for seg følelser, hvordan vi håndterer følelser 
og hvordan vi snakker om dem. Vi vil vise barna 
hvordan leker og inventar skal håndteres, slik at de 
kan vare lengst mulig. 

BARN OG BARNDOM



Barnehagen skal fremme demokrati og være et 
inkluderende fellesskap der alle får anledning til 
å ytre seg, bli hørt og delta. Alle barn skal kunne 
få oppleve demokratisk deltakelse ved å bidra og 
medvirke til barnehagens innhold, uavhengig av 
kommunikasjonsevner og språklige ferdigheter. 
(Rammeplan for barnehage)

Knausen FUS barnehage skal gi barna 
valgmuligheter og medvirkning i lek, måltid, 
stell, samlingsstund, tur, påkledning og 
formingsaktiviteter. Barna skal få tid og rom til 
å uttrykke seg, og voksne skal gjenta det barna 
sier for å vise at de har blitt hørt og sett. Vi er 
oppmerksom på å gi trygghet og oppmuntre de 
stille barna til å si noe høyt slik at de også får 
komme til ordet.

Knausen FUS barnehage skal jobbe med demokrati 
gjennom:
• Barnesamtaler – hvordan har barna det i 

barnehagen.
• Ta barna med i planlegging og evaluering av 

aktiviteter, turer, samlinger.
• «Mitt valg».
• Være lydhør for barnas non-verbale 

kommunikasjon.
• Lære barna å rekke opp hånda, vente på tur og 

lytte til hverandre.
• Lære barna å være oppmerksom på hverandres 

ansiktsuttrykk og følelser ved vise og forklare 
hvordan man har det i ulike situasjoner.

LIKESTILLING OG LIKEVERD
Knausen FUS barnehage skal fremme likeverd og 
likestilling, uavhengig av kjønn, funksjonsevne, 
seksuell orientering, kjønnsidentitet, 
kjønnsuttrykk, etnisitet, kultur, sosial status, språk, 
religion og livssyn. 

Personalet skal motvirke alle former for 
diskriminering. Alle barn i Knausen FUS barnehage 
skal føle at de blir sett, hørt og oppmuntret til å 
delta i fellesskapet. Personalet må reflektere over 
egne holdninger, slik at de kan formidle og fremme 
likeverd og likestilling.

DEMOKRATI
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Månedens tema: Kulturer
Mål: Barna skal få innblikk i ulike kulturer
• 6. februar markerer vi samefolkets dag.
• 14. februar Foreldremøte. Tema: mobbing.
• 16. februar er det karneval. Denne dagen kan barna kle seg ut som hva man vil. 

Samefolkets
dag

Foreldremøte Karneval

Fastelavn

Skolens vinterferie



Barnehagen skal ha en helsefremmende og 
forebyggende funksjon og bidra til å utjevne 
sosiale forskjeller. Barnas fysiske og psykiske 
helse skal fremmes i barnehagen. (Rammeplan for 
barnehager)

I Knausen Fus serverer vi næringsrik og sunn mat 
hver dag, de voksne spiser sammen med barna og 
vi har fokus på den gode samtalen rundt måltidene. 
Vi har fokus på fysisk aktivitet hver dag. Vi er 
ute hver dag og har turer hver uke. Inne har vi 
fine rom hvor barna kan boltre seg fysisk og vi 
bruker dans og musikk i hverdagen. Vi tenker at 
kosthold og fysisk aktivitet er helsefremmende og 
forebyggende og dette skaper et godt grunnlag 
for resten av livet. Vi setter fokus på psykisk helse 
og jobber aktivt med barns selvfølelse og sosial 
kompetanse via blant annet verktøyet «Mitt Valg». 
Vi ønsker å skape rom for både fysisk aktivitet og 
hvile og vil i løpet av dagen legge til rette for rolige 
aktiviteter hvor barna har mulighet til avslapning 
og ro. I Knausen Fus er alle barn «FUS» og de 
som jobber her skal hver dag opptre likeverdig 
ovenfor alle barn og foresatte uavhengig av sosiale 
forskjeller.

MANGFOLD OG GJENSIDIG RESPEKT
Barnehagen skal fremme respekt for 
menneskeverdet ved å synliggjøre, verdsette og 
fremme mangfold og gjensidig respekt. Barna 
skal få oppleve at det finnes mange måter å tenke, 
handle og leve på.

I Knausen FUS barnehage skal vi i det daglige 
arbeidet speile det mangfoldet vi møter blant 
barna i barnehagen. Personalet skal sørge for 
at barna ser og erfarer at det er mange måter å 
tenke, handle og leve på. De ansatte i barnehagen 
skal sørge for at barna utvikler sin forståelse om 
kulturelle likheter og forskjeller og arbeide for 
et inkluderende miljø som motvirker mobbing 
og rasisme. I Knausen FUS barnehage ser vi det 
beste i hvert barn, det enkelte barnet er unikt og 
har krav på å bli møtt med respekt for sin person 
og bakgrunn. En forutsetning for inkludering og 
toleranse er å forstå sin egen identitet og kultur i 
møtet med det flerkulturelle samfunnet. 

LIVSMESTRING OG HELSE
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Månedens tema: Påske /Vår
Mål: Barna skal få kjennskap til påsken og tradisjoner knyttet til påsken. Barna skal få kjennskap til hva som skjer i naturen om våren.
• 9. mars er fristen for å levere inn «påskefrilapp»
• Fra 28. mars t.o.m  2. april er barnehagen stengt pga påske.

Frist for å levere  
«påskefrilapp»

Palmesøndag

Skjærtorsdag
Bhg stengt

Langfredag
Bhg stengtBhg stengt



«FUS-BARN HAR ET POSITIVT SELVBILDE»
Knausen FUS barnehage skal sammen med 
foreldrene legge til rette for at barnet får en trygg 
og god start i barnehagen. Vi setter av tre dager til 
tilvenning. Hvis foreldrene har mulighet anbefaler 
vi å bruke noe mere tid da det tar mere enn tre 
dager for barnet å bli trygt i barnehagen.  Barnet 
vil få en kontaktperson som skal være sammen 
med barnet de første dagene i barnehagen. 
Kontaktpersonens oppgave er å skape tillit til 
barnet så det har en person det føler seg litt trygg 
på når foreldrene skal gå. Kontaktpersonen skal 
også ta imot informasjon barnehagen må vite om 
barnet og svare på spørsmål foreldrene måtte ha.

Når barnet har gått i barnehagen i ca. to uker vil 
vi ha en oppstartsamtale. Det er en samtale som 
omhandler hvordan foreldrene synes oppstarten 
har vært, barnehagen gir en kort tilbakemelding, 
avklarer forventninger og går gjennom 
barnehagens serviceerklæring. 

I ukene etter påske og fram mot sommerferien vil 
barna på Gneis som skal bytte base gå på besøk 
på Granitt. De vil få en fast dag i uka hvor de skal 
være oppe å leke og spise lunsj. Da får de mulighet 
til å bli kjent med basen, personalet og barna før 
de starter opp på storebarnsbasen etter ferien. 

De eldste barna hos oss, de som har siste året i 
barnehagen er Ugler. Uglene har en egen Ugleklubb 
der de jobber med temaer og oppgaver. Vi i 
Knausen FUS følger Eidsvoll kommunes språkplan, 
denne kan leses på hjemmesidene til kommunen. 
Metoder og arbeidssted vil variere ut i fra tema. 
Vi i Knausen FUS ser verdien i at barn lærer der de 
er og i lek. Et barn lærer best i situasjoner som er 
meningsfylte og spennende, der de selv er aktivt 
deltagende. Hos oss har vi fokus på voksenrollen 
og vi er aktivt tilstede med barna og bidrar for å 
fremme læring i alle situasjoner og settinger i løpet 
av dagen.

Vi i Knausen FUS legger vekt på at barna skal 
oppleve selvstendighet og mestring i ulike 
hverdagssituasjoner. Sosial kompetanse og det å 
få vennekompetanse er viktig i vårt arbeid for å 
forberede til skolestart. 

I samarbeid med foreldrene og skolen skal Knausen 
FUS barnehage legge til rette for en trygg og god 
overgang til skolen. 

Det er viktig at barna får mulighet til å glede seg til 
skolen og personalet må legge til rette for at skolen 
blir omtalt positivt og at barna er godt forbrett og 
har med seg gode erfaringer fra barnehagen.

OPPSTART I BARNEHAGE OG OVERGANG  
BARNEHAGE-SKOLE
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Månedens tema:  Vår
Mål: Barna skal få kjennskap til hva om skjer i naturen om våren. 

Frist for å melde inn 
barnas
sommerferie

2. påskedag
Bhg stengt

FUS-dagen

1. påskedag



 «FUS-barn gleder seg til «resten av livet», de vet at de har påvirkningsmulighet og at innspillende deres teller»

Her har barna laget piknik. Her er noen barn på biltur med babyen sin. 

Venner som undrer seg sammen

Små barna leker gjerne parallelt og lærer av hverandre
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Månedens tema: Bygda vår
Mål: Gi barna mulighet til å bli bedre kjent med bygda vår.  Vi skal være miljøagenter å ta vare på nærmiljøet.   
• 18 mai er barnehagen stengt grunnet planleggingsdag

1. mai
Bhg er stengt

Husk at barna
trenger 
solkrem

Kristi himmelfartsdag

17. mai 
GrunnlovsdagVi feirer nasjonaldagen Planleggingsdag 1. pinsedag

2. pinsedag



PLANLEGGING
I Knausen FUS barnehage planlegger vi slik at vi 
får en gjennomtenkt og hensiktsmessig bruk av 
barnehagens menneskelige og materielle ressurser 
og til det beste for barna. 

Vi planlegger, men ønsker ikke å ha for mye fast 
opplegg hver dag. Noen ganger kommer barna 
med fantastiske innspill som gjør at vi snur om 
på dagen vår og i stedet konsentrerer oss om det 
barna er opptatt av i øyeblikket.

Årsplanen er en del av den overordnede 
planleggingen, mens månedsplaner/periodeplaner 
er mer detaljerte for hver enkelt avdeling. Vår 
detaljerte progresjonsplan er et godt hjelpemiddel 
for å sikre god planlegging tilpasset hvert 
alderstrinn.

Vi har ukentlige ledermøte, basemøter annenhver 
uke, personalmøter ca 1 gang pr. måned og 5 
planleggingsdager i året.

DOKUMENTASJON
For å synliggjøre noe av barnehagens innhold og 
hva vi arbeider med, ønsker vi å dokumentere hva 
barna opplever, lærer og gjør i barnehagen. Dette 
vil vi gjøre ved å;

• henge opp/sette frem ting barna har arbeidet 
med

• skrive om «dagen i dag»
• vise bilder fra barnas hverdag i barnehagen 

på en digital fotoramme og på barnehagens 
hjemmeside

• samle noen av barnas arbeider (tegning, 
maling, o.l.) og bilder i egne permer som de får 
når de slutter i barnehagen 

• gi skriftlig månedsinformasjon med mål for hva 
vi ønsker å jobbe med

• gi foreldre daglig tilbakemeldinger om barnas 
dag i barnehagen

• gjennomføre foreldresamtaler 

VURDERING
Vi vil fortløpende, på våre ulike planleggings- 
og samarbeidsmøter, systematisk vurdere det 
pedagogiske arbeidet i barnehagen. Vi reflekterer 
rundt ulike hverdagssituasjoner, mål, innhold og 
arbeidsmåter for å kunne utvikle og eventuelt 

endre innholdet i barnehagen. Dette for å sikre at 
det pedagogiske arbeidet er av god kvalitet, og 
at det vi holder på med gir barna glede og gode 
utviklingsmuligheter. Barnegruppenes og det 
enkelte barns trivsel og utvikling vil bli observert 
og senere vurdert på de ulike møtene.  Vi vil legge 
vekt på å evaluere voksenrollen i barnehagen vår.

Kvaliteten i det daglige samspillet er viktig for 
barnas utvikling og læring. Derfor ønsker vi at 
barna er med i planleggingen og vurderingen. 
Barna har mange erfaringer fra livet i barnehagen 
og de skal oppleve at de blir tatt på alvor. I forhold 
til aktiviteter, samlinger og arrangementer ønsker 
vi at barna er aktivt med i planleggingen.

Vi ønsker at foreldrene deltar i vurderingen 
gjennom daglige tilbakemeldinger, 
foreldresamtaler, foreldremøter og 
brukerundersøkelser. Vi mener at foreldrenes 
erfaringer og vurderinger er nødvendig i det 
arbeidet vi skal utføre.
Ved å drive systematisk vurderingsarbeid på 
bakgrunn av barna, foreldrene og personalets 
vurderinger vil barnehagen konstant fornyes og 
kontinuerlig utvikles. Slik blir vi en best mulig 
barnehage for barna, foreldre og personalet.

PLANLEGGING, DOKUMENTASJON OG VURDERING
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Månedens tema: Sommer
Mål: Barna skal bli kjent med innsekter, småkryp og det som skjer i naturen.
• 14 juni er det sommerfest i barnehagen

Husk at barna
trenger 
solkrem 

Sommerfest i 
barnehagen



MED FORELDRE:
De ansatte skal ta barn og foreldre hyggelig i mot 
om morgenen, og de skal fortelle om barnets dag 
når foreldrene kommer for å hente. Den viktigste 
måten for samarbeid hos oss er det daglige 
uformelle møtet mellom personal og foresatt i 
hente-/bringesituasjonen. 

Barnehagen skal være et sted hvor hele familien 
føler seg velkommen. Foresatte, barn og ansatte 
skal sammen lage gode møter mellom mennesker. 
Kontakten mellom personalet og de foresatte er 
viktig for barnas trivsel i barnehagen. De foresatte 
er en viktig ressurs for barnehagen, og vi setter 
pris på innspill både når det gjelder eget barn 
og helhetlig. Hos oss legger vi stor vekt på at 
foreldresamarbeidet skal være preget av gjensidig 
tillit, for å få til dette er det nødvendig med dialog. 
Det er viktig at foresatte kommer med konstruktive 
tilbakemeldinger til personalet på avdelingen eller 
til daglig leder – bare slik kan vi bli bedre! Gjennom 
et godt samarbeid vil barnehagen legge vekt på 
foreldrenes medvirkning gjennom den daglige 
kontakten, foreldresamtaler og foreldremøter for å 
sikre barnets trivsel og utvikling. 
Vi har foreldrekaffe og andre sosiale 
arrangementer som foreldrene blir invitert til i 
løpet av barnehageåret. I tillegg er foreldrerådet og 

SU viktige organer for samarbeid mellom hjem og 
barnehage.

Foreldrerådet består av foreldre/foresatte til alle 
barna og skal fremme deres felles interesser og 
bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og 
foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.
SU (samarbeidsutvalget) skal være et rådgivende, 
kontaktskapende og samordnende organ. 
SU består av foreldre/foresatte og ansatte i 
barnehagen slik at hver gruppe er likt representert. 
Barnehagens eier delta etter eget ønske, og i 
Knausen FUS barnehage deltar daglig leder som 
styrets representant. (Se barnehagens vedtekter).

ANDRE SAMARBEIDSPARTNERE:
FUS/Trygge barnehager
Knausen FUS barnehage samarbeider med eier via 
styret, FUS- administrasjonen på Skøyen og TB 
Økonomi.

Eidsvoll Kommune. Knausen FUS barnehage AS 
er en del av Eidsvoll kommunes tilbud innenfor 
barnehagesektoren. Vi har samordnet opptak 
med kommunen, og vi er med på utviklingsplaner 
og satsningsområder fra Eidsvoll kommune. 
Vi samarbeider også med andre instanser i 
kommunen.

Helsestasjonen har ansvar for å drive generelt 
forebyggende og helsefremmende arbeid for å 
trygge barns oppvekstsvilkår i kommunen. For 
barnehagen kan de være en samarbeidspartner for 
å tilrettelegge tilbudet til barn med spesielle behov, 
eller en rådgivende instans når det gjelder barns 
helse og utvikling.

PPT (pedagogisk-psykologisk tjeneste) er et kontor 
der både foresatte og barnehagen kan søke råd. 
De er med på å utrede barn med spesielle behov, 
og de veileder og kurser barnehagen og foresatte. 
Henvisning til PPT vil alltid foregå i samarbeid med 
barnets foresatte.

Barnevernet skal sikre at barn som lever under 
forhold som kan skade deres helse og utvikling, 
får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Alle 
ansatte i barnehagen er pålagt opplysningsplikt til 
barnevernet jf. Lov om barnehager § 22, og kan 
uten hinder av taushetsplikten gi informasjon til 
barnevernet når det foreligger bekymring for et 
barns omsorgssituasjon

Skole/Høgskole/Universitet
Knausen FUS barnehage tar imot skoleelever og 
studenter i praksis.

SAMARBEID
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Ferieavvikling 
I barnehagens vedtekter står det: Barnehagen holdes åpen hele året. Imidlertid forutsettes det at alle barn har ferie sammen med sine foresatte. Alle barn skal ha 4 ukers ferie 
i løpet av året. 3 av disse ukene skal være sammenhengende i perioden uke 25. til uke 33.» Barn som skal slutte i barnehagen til 1. august skal ta ut 4 uker ferie før barnet 
slutter. 3 av disse ukene skal være i tidsrommet uke 25 til  1.august.
Barnehagens personale avvikler også hovedtyngden av sin ferie i denne perioden.

Husk at barna
trenger 
solkrem 

GOD SOMMER!



BARN OG ANSATTE I KNAUSEN FUS BARNEHAGE 
PÅ FUS DAGEN

 

ALLE HOLDER HENDER,
HER ER VI ALLE VENNER,

FUS LEKER MEST,
ALLE BARN ER BEST!

Knausen


