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VELKOMMEN TIL KNAUSEN FUS BARNEHAGE
Knausen FUS Barnehage ble bygd på Gruehagan i Eidsvoll i 2010. Knausen FUS barnehage har 80 
plasser for barn i alderen 0 - 6 år, og eies og drives av Trygge barnehager og FUS som er en kjede 
med over 180 barnehager i Norge. Dere kan finne mer informasjon om FUS her  https://fus.no/.  
Knausen FUS barnehage har en egen hjemmeside https://fus.no/knausen  

FUS betyr først, og i Knausen FUS barnehage er det alltid barna som kommer først. Hos oss 
møter barna en kultur det er godt å være en del av, vi har engasjerte ansatte som gjør alt for 
å gi barna en trygg, omsorgsfull, utviklende og god hverdag.
 
Vår åpningstid: klokka 06.45 – 17.15 

Telefonnummer:
Knausen FUS Barnehage: 63 96 45 05  
(hovednummer gir mulighet for valg av base og til daglig leder)
Telefon, daglig leder:       97 50 79 96
Telefon Gneis (småbarnsbase nede):      97 73 43 35    
Telefon Granitt (storebarnsbase oppe):     97 71 97 06

Vi benytter oss av kommunikasjonssystemet MyKid – alle ansatte og foreldre får tilgang til 
registrering, informasjon og bilder som legges ut.

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.

INNLEDNING

https://fus.no/. 
Knausen FUS barnehage har en egen hjemmeside https://fus.no/knausen
https://fus.no/. 
Knausen FUS barnehage har en egen hjemmeside https://fus.no/knausen
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VISJON  

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

 

«SAMMEN GIR VI  

BARNDOMMEN VERDI, LEK OG 

GLEDE, HVERDAGSMAGI OG 

VENNEGARANTI»

Vi tar vare på  
barndommens egenverdi ved å:
• gi tid og rom til lek 
•  undre oss og filosofere sammen med 

barna
• ta alle barn på alvor 
•  møte hvert enkelt barn ut fra deres 

forutsetninger
• se det beste i hvert barn 
• gi barn mestringsfølelse 
• gi rom for barns egen kulturskaping

Vi fyller hverdagen med  
lek og glede gjennom: 
• å gi trygghet 
• oppmerksomhet 
• opplevelser 
• tid og rom for lek 
• å være delaktige voksne 
• lytte til barnas innspill
• bygge og bevare vennskap  
• å sette leken først

Vi fyller dagene med  
hverdagsmagi ved å:
• være spontane 
• være tilstedeværende 
• være engasjerte 
• være kreative 
• følge barnas initiativ og interesser 
• inspirere barna til lek 
• gi barna felles opplevelser 
• ta vare på de små øyeblikkene

Vi har vennegaranti.
Vennskap er grunnlaget for trivsel, 
utvikling og læring. Alle skal ha en venn. 
Vi jobber derfor kontinuerlig med:
• sosial kompetanse 
• «røde og grønne tanker» 
• «Mitt valg» 
• å øve på å være en god venn 
• å gi barna vennekompetanse 
•  at voksne er tilstedeværende og 

veiledende i barns lek og konfliktløsning 
•  at alle barn og voksne skal være en del 

av et godt fellesskap
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Barnehagen er en pedagogisk virksomhet som reguleres av barnehageloven og en nasjonal 
rammeplan – Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Disse to dokumentene står 
sentralt for barnehagens arbeid. Barnehagelovens § 1 omtaler barnehagens formål og innhold. 
Den gir tydelige regler for hva et barnehagetilbud skal inneholde. Den fastsetter barnehagens 
samfunnsmandat og hvilket verdigrunnlag barnehagen skal bygge på. Rammeplanen er 
en offentlig vedtatt læreplan som gjelder for alle barnehager i Norge. Rammeplanen er en 
forskrift til barnehageloven som beskriver mer detaljert hva barnehagen skal inneholde og 
hvilket ansvar personalet har.

FN`S BARNEKONVENSJON 
Loven bygger på Barnekonvensjonen som er en internasjonal avtale som beskytter barns 
rettigheter. FNs barnekonvensjon ble vedtatt av FNs generalforsamling 20. november 1989 og 
trådte i kraft 2. september 1990. Barnekonvensjonen er den av FN-konvensjonene som har 
bredest tilslutning og utgjør derfor et helt sentralt felles utgangspunkt for arbeid med og for 
barn i verden.

BARNEHAGELOVEN  
OG RAMMEPLAN FOR BARNEHAGER
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ÅRSPLAN
Årsplanen er personalets arbeidsdokument og skal fungere som informasjon for foreldre, 
eiere, kommunen og andre samarbeidspartnere. Årsplanen er en overordnet felles plan, og 
er et arbeidsverktøy for de ansatte, den skal være med på å sikre kvaliteten i arbeidet med 
barna. Planen må sees i sammenheng med de andre styringsdokumentene som barnehagen 
jobber etter og den skal evalueres hvert halvår. Årsplanen gjelder for et år

BARNEHAGENS VEDTEKTER
Barnehagen skal ha vedtekter som gir foresatte opplysninger som har betydning for deres 
forhold til barnehagen. Vedtektene kan beskrives som en nærmere spesifikasjon av reglene i 
barnehagen mellom barnehagen og foresatte.

FUS SERVICEERKLÆRING
Alle FUS barnehager har en felles serviceerklæring med oversikt over hva foreldre kan 
forvente av barnehagen, og barnehagens forventninger til de foresatte. FUS Serviceerklæring 
gis til foreldre når de får tilbud om barnehageplass, og gjennomgås på oppstartsamtale. 
Serviceerklæringen ligger tilgjengelig på FUS sine hjemmesider.

ETISKE RETNINGSLINJER gjelder for alle ansatte. Det finnes regler for hva som er 
riktig handlemåte (atferd) i forskjellige situasjoner.

FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN
I Knausen FUS barnehage arbeider vi kontinuerlig med miljørettet helsevern, og vi utarbeider 
rutiner for internkontroll.  Internkontroll er en kontroll barnehagen selv utfører, og som 
dokumenterer at regelverk etterleves på en systematisk måte. 
 

PROGRESJONSPLAN FOR FAGOMRÅDENE I RAMMEPLANEN
I Knausen FUS barnehage har vi utarbeidet progresjonsplan for de ulike fagområdene for å 
legge til rette for progresjon i det pedagogiske tilbudet ut fra barns alder og forutsetninger. 

OVERSIKT OVER ØVRIGE STYRINGSDOKUMENTER
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PERIODEPLAN/MÅNEDSPLAN
Vi utarbeider periodeplaner/månedsplaner for det pedagogiske arbeidet, foreldre får 
månedsbrev med informasjon og vi benytter kalender i MyKid for å vise de ulike gruppenes 
planer.

LANGSIKTIG KOMPETANSEPLAN FOR PERSONALET
Det forventes at personalet i Knausen FUS barnehage holder seg faglig oppdatert og søker 
faglig påfyll. Personalet skal være kjent med Rammeplanen, og bruke den aktivt i arbeidet i 
barnehagen.  De skal også ha elementær kunnskap om Lov om barnehager og ha kjennskap til 
de ulike stortingsmeldingene som blir gitt ut. Personalet skal være til inspirasjon for hverandre 
og samarbeide om planlegging, gjennomføring og vurderinger, også på tvers av basene. Hele 
personalet er med på utarbeidelsen av årsplanen, det betyr også at den forplikter for alle 
ansatte. 

Kompetanseheving i Knausen FUS barnehage består av blant annet: 
  Jevnlige førstehjelpskurs 
  Veiledning av nyutdannede pedagoger 
  Egen opplæring av nyansatte 
  Brannvernkurs 
  HMS-kurs for verneombud, brannvernleder og daglig leder 
  Deltagelse på FUS-skolen, kurstilbud for alle som jobber i FUS 
  Gjennomføring av digitale læringsøkter og refleksjonsoppgaver i regi av FUS
  Ulike kurs i samarbeid med kommunen 
  Andre faglige kurs som bidrar til å øke kompetansen til personalet 
  Refleksjon på pedagogmøter, basemøter, personalmøter og planleggingsdager
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VERDIER:

Glødende - skapende - tilstedeværende

Verdiene er kulturbærerne i vår organisasjon. Verdiene forteller oss 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.

VERDIGRUNNLAG, MÅL OG SATSNINGER – FUS

GLØDENDE
Vi er glødende voksne ved å:
-  være aktive voksne som setter 

barnet først
-  være positive, engasjerte og 

imøtekommende
- være i lek og samspill med barna
- se hvert enkelt barn
- se muligheter og være positive
- vise kjærlighet og omsorg
- sette i gang aktiviteter
- være spontane og fantasifulle
- skape hverdagsmagi
- gi barna mestringsfølelse

SKAPENDE
Vi er skapende voksne ved å:
- være løsningsorienterte i hverdagen – til 
  barnet beste
- være fantasifulle og oppfinnsomme voksne
- la barn leke og være aktive med leker/materiell
- la barna få være kreative og bruke fantasien 
- la barna bruke ulike materialer og teknikker
- følge barnas interesser og initiativ - bygge  
  videre på det
- legge til rette for/skape gode lekemiljøer
- skape magiske stunder som skal gi gode minner

TILSTEDEVÆRENDE
Vi er tilstedeværende voksne ved å:
 - ha barna i fokus
- hilse på alle som kommer
- ha god foreldrekontakt
- være engasjerte, aktive og imøtekommende
- synlige voksne, gi omsorg og skape trygghet
- fordele voksne godt på barnehagens inne- og uteområde
- delta i lek og aktiviteter, bidra til å løse barnas konflikter
- vise interesse – se barnas behov  
- være åpne for innspill fra barn, foreldre og kollegaer
- bidra til lavt sykefravær i personalgruppa
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FUS HOVEDMÅL: 
FUS-barn:

  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 

 

TILTAK FOR Å OPPNÅ MÅLENE: 
Personalet:

  deltar på kompetanseutvikling gjennom FUS-skolen 
  deltar på veiledning 
  følger retningslinjene til SmartMat
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Barnehageårene er en viktig periode for barnas følelsesmessige utvikling. Barnehagen har 
derfor en viktig rolle i å tilrettelegge for utviklingen av barnas evne til å forstå og håndtere sin 
emosjonelle verden og for utviklingen av barnas emosjonelle kompetanse. 

Barnet først er foruten FUS` slagord, også en kompetanseutvikling i FUS-barnehagene som 
følges med et forskningsprosjekt via Universitetet i Oslo i barnehageåret 2019/2020. Barnet 
først bygger på et forskningsbasert program, Tuning in to Kids (TIK), som har som mål å styrke 
barnas emosjonelle og sosiale kompetanse, og CLASS observasjonsmetode som har tilsvarende 
mål i forhold til emosjonell støtte, ved siden av å bedre læringsmiljøet i barnehagene. 49 
barnehager i FUS-kjeden er med i kompetanseutviklingen som følges av forskningen. Vi i 
Knausen FUS barnehage deltar ikke i dette prosjektet når årsplanen skrives – men ser fram til 
at vi også skal få glede og nytte av prosjektet.

TIK lærer omsorgspersonene egenskaper og teknikker for å gjenkjenne, forstå og håndtere 
sine egne og barnas følelser. Barnet først er en kompetanseutvikling for alle barnehagens 
ansatte, der treningen foregår over tid og kan understøttes, utvikles, og innarbeides i det 
daglige arbeidet med barnehagens barn og i samarbeid med gode kollegaer. Det utvikles også 
eget støttemateriell for arbeid på avdelingene. 

«BARNET FØRST» – OG «EVALUERINGEN AV 
TUNING IN TO KIDS I NORSKE BARNEHAGER» 

Organisering av avdelingen

- Ledelse og veiledning 
- Aktivitet og overganger
- Variasjon

Støtte til læring og kognitiv 
utvikling

- Tilrettelegging av læring 
- Kvalitet på feedback 
- Språkmodellering

Emosjonell og 
adferdsmessig støtte

- Positiv klima 
- Negativt klima 
- Voksnes sensitivitet 
- Ta barns perspektiv 
- Veiledning og 
reguleringsstøtte
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BAKGRUNN FOR FORSKNINGEN
Nyere forskning viser at det er relasjonskompetansen til barnehagens ansatte som har 
betydning for barnas opplevelse av kvalitet. Dette tar FUS på alvor og ønsker derfor å forske på 
om kompetanseutviklingen til personalet bidrar til høyere kvalitet på den sosio- emosjonelle 
støtten, læringsstøtten og avdelingens organisering.

MÅLINGER
Alle 49 barnehager vil bli målt før oppstart av kompetanseutviklingen. Dette baseres i 
hovedsak på spørreskjema til barnehageansatte og barnas foreldre, men også observasjoner 
av avdelingens personale. Forskningsspørsmålene fokuserer rundt de barnehageansattes evne 
til emosjonsregulering og emosjonelle responsivitet, i tillegg til det sosiale og emosjonelle 
klimaet i barnehagen. Etter endt forskning vil kompetanseutviklingen rulles ut i samtlige FUS 
barnehager. 

Samarbeidspartnere for kompetansehevingen og forskningsprosjektet: Ansatte ved Psykologisk 
Institutt (PSI) ved Universitetet i Oslo (UiO), FUS AS ved fagansvarlig Hege Cecilie Eikseth, og 
Kompetansetjeneste for tidlig innsats ved Hanne Holme, Elin Olsen Kallevik og Marit Bergum 
Hansen. Prosjektleder for forskningsprosjektet er førsteamanuensis Sophie Havighurst ved 
PSI, UiO. Forskningsmedarbeider er Ida Tidemann, PhD-stipendiat ved PSI, UiO.
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Knausen FUS barnehage sine satsningsområder er Egenledelse i lek og læring, Voksenrollen 
og Læring i lek og hverdagsaktiviteter.

Personalet er barnehagens viktigste ressurs – barns læring og utvikling skjer hovedsakelig i 
lek og hverdagsaktiviteter – personalet har stor innvirkning på hvor god denne læringen blir 
for det enkelte barn. Vi ønsker å gi alle barn muligheten til å bli den beste utgaven av seg selv.

BARNEHAGENS SATSNINGSOMRÅDER
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I Knausen FUS barnehage skal barna få leke, utfolde skaperglede,  undring og utforskertrang. 
FUS-barnehagene satser på lek i hverdagen og Egenledelse i lek og læring som metode for å 
ivareta dette. 

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, da spesielt  
nye utfordringer. Egenledelse er hjernens viktigste overordnede  styringsfunksjon, det 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 en helhet.

EGENLEDELSE I LEK OG LÆRING
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Barnas alder Arbeidsmåter / hjelpemidler / tiltak Mål 

1-2 år Være åpen og inkluderende for barna. Bruke 
anerkjennende kommunikasjon i møte med barnet.

Se hvert enkelt barn.

Imitere hverdagssituasjoner for barna.

Være tilgjengelig.

Skape et godt lekemiljø for barna og oppmuntre dem 
til å delta leken. Voksne skal være lekende og sørge 
for gjentagelser.

Vise interesse for hva barna leker med.

Ha flere av de lekene som er populære for barna. 

Den voksne må vise omsorg ved å ha forståelse og 
trøste, se barnets behov.

Anvende begreper og ha et bevisst forhold til det.

Bruke språket korrekt. (eks. dyr: gris – nøff, ku – mø)

Bruke språket aktivt i hverdagssituasjoner / aktiviteter, 
benevne gjenstander, leker, ha samtaler rundt temaer 
og oppmuntre barna til å bruke språket aktivt i leken.

Vise deling ved å gi barna vær sine ting og sette ord 
på det.

Bruk av bildebøker som viser barn med ønsket / 
uønsket atferd. (eks. Lille prinsesse)

Gåtrening, ha noe å støtte seg til, ulikt underlag.

Tilby leker som innbyr til motorisk trening.

Øve på empati ved at de voksne setter ord på følelser.

Øve på å vise hensyn og forklare hva barnet kan gjøre 
i stedet for hva det ikke kan.

Utvide språket med sang, rim og regler.

Alle skal få være med i fellesskapet ved å delta i 
planlagte og uplanlagte aktiviteter og være en del av 
det sosiale fellesskapet.

Ta kontakt med og vise interesse for 
andre barn og voksne.

Imitere andres lek, herme etter andre 
barn og voksnes lek.

Vise en begynnende interesse for 
toddler lek.

Leke parallell lek / ved siden av 
hverandre.

Øve på å vise empati.

Utvikle språkforståelse, ordforråd og 
generell språkutvikling.

Dele med andre.

Utvikle sosial kompetanse.

Utvikle motoriske ferdigheter.

PROGRESJONSPLAN FOR  
EGENLEDELSE I LEK OG LÆRING
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Barnas alder Arbeidsmåter / hjelpemidler / tiltak Mål 

2-3 år De voksne skaper rom for toddlerlek ved å la barna 
ha bevegelsesfrihet inne på basen. Dette ved å ha 
et ryddig gulv, fjerne hindringer så det er rom for 
løping. De voksne har økt toleranse for volum og tilby 
konkreter som oppmuntrer til kroppslig lek. (matter, 
sklier)

De voksne er interessert i, og blir kjent med hvert 
enkelt barn for kunne tilrettelegge og igangsette 
toddlerlek etter barnas initiativ. 

Leker og rekvisitter som innbyr til rollelek skal vær lett 
tilgjengelig for barna.

Videreutvikle og igangsette rollelek ut i fra barnas 
premisser.

Bruke hverdagssituasjoner som inspirasjon til lek.

Personalet skal være tilstede i leken for å kunne 
veilede barna og gi ros for å vente på tur ved å stå i 
rekke, vente til den leken de vil ha er ledig eller tilby 
andre leker. Vente på tur.

Personalet må forklare barna om rettferdighet og gi 
barna en begynnende forståelse av dette.

Personalet skal introdusere leketemaer som kan 
inspirere til rollelek. Personalet kan lese bøker 
med ulike tema, samlingsstunder og lydbøker som 
oppmuntrer til videre lek. 

Personalet skal bruke hjelpemidler som bøker og 
språkstimulerende materiale aktivt både spontant og 
aktivt i leken.

De voksne skal oppmuntre barna til å dele ved å lære 
barna og gi fra seg leker og forklare barna fordelen 
ved å dele.

Personalet må være gode rollemodeller for barna 
ved å vise omsorg, empati og framsnakke barna og 
hverandre.

Leke toddlerlek.

Vise en begynnende interesse for enkel 
rollelek.

Vente på tur.

Utvikle språket. 

Dele med andre. 

Være i samspill med andre.
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Barnas alder Arbeidsmåter / hjelpemidler / tiltak Mål 

3-4 år Legge til rette for lek i forhold til tid, rom og 
materialer. Dele barna inn i mindre grupper på ulike 
rom.

Tilføre rekvisitter for å sette i gang og organisere lek. 
F.eks. utkledningstøy, materiell og leker er tilgjengelig 
for bruk i leken.

Iscenesette rollelek og lage ulike miljøer som innbyr til 
rollelek som f.eks. sykestue, butikk, kjøkkenkrok osv.

Legge til rette for og igangsette lek som innebærer 
samarbeid. F.eks. konstruksjonslek, togbane osv.

Leke sammen med barna på deres premisser og la 
de styre, men personalet må veilede så barna kan 
videreføre leken, fantasien og kreativiteten.

Personalet må være med som lekeledere for å hjelpe 
barna som trenger det til å komme i gang med rollelek.

Planlegge sammen med barna, stille dem åpne 
spørsmål og være åpne for ulike svar og barnas egne 
tanker.

Observere barnas lek for å løse konflikter og veilede. 
Personalet må være objektive og diplomatiske i 
konfliktløsningen så alle involverte føler seg hørt og 
ivaretatt og lærer av det. Bruk av rollespill med tenkte 
konflikter kan brukes som en læringsmetode for barna.

Observere og analysere leken for å finne ut hvilke rolle 
barna tar i gruppa, hjelpe dem til å ta andre roller – 
komme videre i leken.

Gi barna positive tilbakemeldinger, anerkjenne og vise 
at det er positivt at de har lekt.

Hjelpe barna å få gode opplevelser sammen for å 
knytte vennskapsbånd.

Leke fellesleker som hauk og due, rødt og grønt lys 
osv. Personalet er pådrivere for å lære barna slik lek 
og sette i gang denne typen lek. 

Lære barna å lytte til andre – bruke lydbøker og bøker 
som hjelpemiddel.

Personalet skal skape et inkluderende og godt miljø 
for barna og være i.

Leke enkel rollelek og ta ulike roller.

Samarbeide. 

Løse konflikter.

Bruke fantasi og kreativitet.

Kommunisere med andre.

Øve på selvhevdelse og selvkontroll.

Knytte vennskapsbånd.
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Barnas alder Arbeidsmåter / hjelpemidler / tiltak Mål 

4-5 år Dele i mindre gruppe på ulike rom.

Sette opp tablåer og kreere rollespill.

Lage miljøer på basen som oppmuntrer til ulike typer 
rollelek.

Lage rekvisittkasser som kan brukes til ulike typer 
rollelek, f.eks. legekasse. De voksne må være med 
som igangsettere.

Barnehagen har ulike arrangementer som skaper 
et felles utgangspunkt for en begynnende rollelek 
som f.eks. flytur, Hakkebakkeskogen, brannvernuke, 
karneval osv.

Personalet må tilrettelegge for tid og rom for rollelek.

Legge til rette for lek der barna øver seg på og lærer å 
samarbeide. 

Personalet bruker språket bevisst slik at barna lærer 
i de daglige situasjonen, f.eks. «nå samarbeidet dere 
bra»

Jobbe med Mitt valg og sosial kompetanse. 
Følelsesmestring, vise følelser og snakke om følelser 
og lære og ta gode valg. Konstruere leker der barna 
må samarbeide og ta hensyn til hverandres følelser og 
ønsker. Røde og grønne tanker.

Bruke bøker til å lære om ulike følelser.

Barna skal ha lov til å ha ulike følelser, men de skal 
lære seg metoder for å takle f.eks. sinne ved at det er 
en voksen tilstede og ser ting fra barnets perspektiv 
og hjelper det til å løse en konflikt

Lære seg og kommunisere på en god måte.

Personalet skal være tilstede for å hjelpe og støtte 
barna på deres nivå. Personalet skal gi barna tid til å 
løse konflikter selv men være tilstede og råde, veilede, 
støtte og oppmuntre. Gi positiv tilbakemelding når de 
har løst konflikten og forhandlet seg fram på en god 
måte.

Gi barna argumenteringsferdigheter, la dem få 
kjennskap til demokrati.

Barna er fleksible og må skifte fokus mange ganger i 
løpet av en dag når de går fra en aktivitet til en annen 
– gi dem ros for dette.

Barnehagen har utarbeidet støttepunkter der vi 
punktvis går gjennom egenledelsesfunksjonene. Dette 
bruker vi for å sikre progresjon i barnas lekutvikling og 
for å fange opp de som har behov for ekstra støtte i 
lek og hverdagsaktiviteter.

Mestre rollelek.

Samarbeide.

Løse konflikter.

Forhandle med andre.
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VOKSENROLLEN
I Knausen FUS barnehage har vi fokus på voksenrollen. Personalet er barnehagens viktigste 
ressurs, og et viktig utgangspunkt for å kunne skape en god barnehagehverdag for barna. Vårt mål 
er at personalet skal være aktive og engasjerte voksne som har barnas beste i fokus. De skal skape 
et positivt klima, være glødende, skapende og tilstedeværende – for barna. Våre ansatte skal få 
bruke sin kompetanse, det fremmer arbeidsglede. De ansatte skal spre seg på området både inne 
og ute, være tilgjengelige for barna og tre inn som støttende stillas i lek og læringssituasjoner. 
De voksne skal delta i lek, men også sitte ned og være tilgjengelige «ladestasjoner» for barna.  

LÆRING I LEK OG HVERDAGSSITUASJONER
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. 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. Barnehagen skal støtte barns 
nysgjerrighet, vitebegjær og lærelyst og bidra til et godt grunnlag for livslang læring. 
 

REALFAG I BARNEHAGEN 
Realfag er satsningsområde i Eidsvoll kommune. Det er fagområdene Natur, miljø og teknologi 
og 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. 
 

SPRÅK
I Knausen FUS barnehage følger vi Eidsvoll kommune sin plan for grunnleggende språk-, lese- 
og skrivekompetanse i barnehage og grunnskole. Vi skal legge til rette for at barna skal utvikle 
sin språkforståelse gjennom planlagte og spontane aktiviteter.
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Hverdagssituasjoner Voksenrollen / tiltak Mål 

Måltid Ansatte skal sitte ved bordet sammen med 
barna.

Ansatte prater med barna og setter ord på de 
ulike påleggstypene og maten som blir servert.

Barna får være med å dekke på og rydde av 
bordet.

Hjelpe til å lage mat (Granitt).

Tilby barna variert og næringsrikt kosthold. 
FUS-barnehagene jobber med SmartMat som 
er et mat- og måltidsprosjekt som skal fremme 
matglede hos barna. Næringsrik og riktig 
mat som inneholder nok «byggeklosser» er 
en forutsetning for å sikre optimal utvikling 
av hjernen og resten av kroppen. Det bidrar 
til at barna får overskudd til aktivitet og 
konsentrasjon.

Oppmuntrer barna til ro og orden rundt 
matbordet, god bordskikk og til å spise maten 
sin. Forsyne seg flere ganger i stedet for å fylle 
opp for mye som de ikke orker å spise opp. 

De ansatte spiser mat sammen med barna.

Ingen pauseavvikling under måltider.

Gi barna ro og trygghet rundt 
måltidet.

Språkutvikling ved å samtale om og 
rundt måltidet.

Barna føler mestring ved å få lov til å 
hjelpe til. Barna får smake på og lukte 
på ulike råvarer.

Lærer matematiske begreper 
ved å delta i matlagingen og ved 
borddekking.

Barna får smake på og få kjennskap til 
ulike typer mat.

Lære barna til å be om mere mat og 
takke for maten når de er ferdige.

Garderobesituasjon Ha med små grupper med barn i garderoben.

Oppmuntre barna til å kle av og på seg selv. 
Tålmodige voksne som lar barna få bruke tid.

Bruke språket aktivt og flette inn ulike 
begreper. Benevne kroppsdeler og de ulike 
klesplaggene.

Snakke om været og hva man bør ha på seg 
osv.

Barna skal føle mestring og 
selvstendighet.

Barna skal utvikle språket og 
ordforrådet sitt.

Ro til å fokusere på 
påkledningssituasjonen og få den 
hjelpen og oppmuntringen de trenger.

Barna lærer å forstå sammenhengen 
mellom vær og klær.

HVORDAN VI JOBBER MED VOKSENROLLEN  
OG LÆRING I LEK OG HVERDAGSSITUASJONER
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Hverdagssituasjoner Voksenrollen / tiltak Mål 

Tur Nok voksne i forhold til barn.

Tilpasser turen etter barnas alder og 
forutsetninger.

Være til stede her og nå. Undre seg med barna 
og ta deres initiativ og interesser på alvor.

La barna ta del i planlegging og evaluering av 
turen.

Turen er målet ikke destinasjonen.

Klær etter vær.

HMS-rutiner.

Barna skal lære og føle turglede.

Vi skal vekke barnas nysgjerrighet 
og interesse for naturen og det som 
skjer der.

Barna får medvirkning på turens 
innhold når vi stopper underveis og 
tar hensyn til deres interesser og 
initiativ.

Barna får være med å ta 
demokratiske valg av innhold 
og destinasjon for turen. De får 
medvirkning ved å gi tilbakemeldinger 
om sin turopplevelse.

Barna har refleksvester på så de 
synes i trafikken og terrenget.

Telefonlister og førstehjelpsputer 
ligger i sekken.

Samling Ha en plan og et opplegg for samlingen.

Være åpen for innspill fra barna.

Dele i mindre grupper etter alder og interesse.

Gi barna sangglede. 

Gi barna lærdom og interesse for 
ulike tema.

Barna får medbestemmelse i 
samlingen.

Inkludere alle barna i samlingen.

Stell Prate med barnet og bruke god tid. Benevne 
kroppsdeler. 

Vaske hendene etter stell / dobesøk.

Gjøre stellesituasjonen lystbetont og 
komfortabelt for barna. 

Utvikle språket og ordforrådet.

Lære om renslighet.

Overgangssituasjoner Forberede barna på at det snart vil være en 
overgang til en annen aktivitet.

Alle de voksne må være tilstede i 
overgangene.

Gi dem tid til å avslutte det de leker 
med / holder på med.

Være nok voksne rundt på basen som 
skal hjelpe barna som trenger det.

Levering / henting Møte barna med et smil og si hei og navnet til 
barna.

Være genuint opptatt av barnet – snakke med 
det om noe de er opptatt av.

Møte barnet med forståelse og omsorg om det 
er litt trist den dagen.

Fortelle noe om barnet ved henting.

Si ha det og ses i morgen.

Barnet og foreldrene skal føle at de er 
sett og tatt imot på en god måte.

Barnet skal føle seg akseptert og 
forstått når det har en dårlig dag / 
levering.

Barnet og foreldrene skal føle at 
barnet er sett i løpet av dagen.

Barnet og foreldre skal føle at det et 
blir en god avskjed og at vi gleder oss 
til å se de igjen i morgen.
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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. 

LEK 
Leken er indre motivert og er barnas viktigste læringsarena. Her lærer de om seg selv i samspill 
med andre, og å forholde seg til ulike typer mennesker. De bearbeider opplevelser og følelser, 
språket stimuleres og leken er i stor grad med på å utvikle barnas selvbilde. Vi skal gi rom 
for lek, i form av plass og tid. Vi skal observere leken og legge til rette for at den utvikles. 
De voksne skal delta i lek for å få bedre kjennskap til enkeltbarn og de sosiale relasjonene i 
gruppa. Barn som ikke har så stor lekekompetanse skal få hjelp til å utvikle denne slik at de 
også skal kunne delta i lek sammen med andre.

LÆRING 
Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, vitebegjær og lærelyst, og bidra til et godt 
grunnlag for livslang læring. I Knausen FUS barnehage jobber vi for at læring skal foregå i det 
daglige samspillet i barnehagens ulike hverdagssituasjoner.

BARNEHAGENS FORMÅL OG INNHOLD
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DANNING
I danning inngår oppdragelse som en prosess der voksne både leder og veileder. Barna skal 
lære om verdier, normer, uttrykks- og handlingsmåter. Som voksne skal vi veilede barn i deres 
veksling mellom samfunnets normer, sosiale krav og egen væremåte. Barn skal få hjelp til å 
oppfatte hvilke rammer som er akseptable i samvær med andre. 

VENNSKAP OG FELLESSKAP
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. Personalet skal støtte barnas selvfølelse, men også 
bidra til at barna kan balansere ivaretakelse av egne behov og ta hensyn til andres behov. Vi 
jobber 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.

KOMMUNIKASJON OG SPRÅK
I barnehagen skal barna være en del av et språkstimulerende miljø. Aktiviteter og samtaler 
skal fremme en helhetlig språkutvikling. Personalet skal være språklige forbilder, og fange opp 
barnas språklige uttrykk.



26

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

Knausen FUS barnehage skal ivareta barns rett til medvirkning ved å 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. 

BARNS RETT TIL MEDVIRKNING

ALLE HOLDER HENDER

HER ER ALLE VENNER

FUS LEKER MEST

ALLE BARN ER BEST
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I Knausen FUS barnehage benytter vi oss av verktøyet «Mitt valg.» «Mitt valg» er et 
pedagogisk opplegg, utarbeidet av stiftelsen Lions. Målet er å hjelpe barn til å utvikle en 
positiv sosial og emosjonell kompetanse. Gjennom dette opplegget arbeider Granitt med 
barnehagens verdigrunnlag. «Mitt valg» bidrar til at barn får trening i å ta ansvar og sette 
grenser, kommunisere godt, bygge selvfølelse, ta beslutninger og sette seg mål.

DEMOKRATI
Barnehagen skal fremme demokrati og være et inkluderende fellesskap der alle får anledning 
til å ytre seg, bli hørt og delta, uavhengig av kommunikasjonsevner og språklige ferdigheter. 
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 de voksne skal være lydhøre for barnas verbale og non-verbale kommunikasjon. 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 jobber med demokrati gjennom barnesamtaler og 
inkludering i planlegging og evaluering. 

MANGFOLD OG GJENSIDIG RESPEKT
Barnehagen skal fremme respekt for menneskeverdet ved å synliggjøre, verdsette og fremme 
mangfold og gjensidig respekt.  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.  

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.  

BARNEHAGENS VERDIGRUNNLAG
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BÆREKRAFTIG UTVIKLING
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. Vi skal legge til rette for at 
barna får et begynnende grunnlag til å tenke kritisk, handle etisk og vise solidaritet. 
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.  Barna skal gjøre erfaringer med 
å gi omsorg, ta vare på omgivelsene og naturen, de skal få naturopplevelser og bli kjent med 
naturens mangfold. 
 

LIVSMESTRING OG HELSE 
Barnehagen skal ivareta barnas fysiske og psykiske helse. Vi skal bidra til å utjevne sosiale 
forskjeller og forebygge mobbing og krenkelse. Barnet skal oppleve livsglede og mestring 
i samspill og fellesskap. I Knausen FUS barnehage serverer vi næringsrik og sunn mat lagd 
fra bunnen hver dag, og vi fokuserer på gode samtaler rundt måltidet. Barna har mye tid til 
utelek, fysiske aktiviteter og turer i nærområdet. Vi har store rom til lek og aktivitet inne, hvor 
vi legger til rette for dans, bevegelse og lek til musikk. Barna skal også få mulighet til ro og 
hvile i løpet av dagen. 
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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, 
utviklingsnivå, ferdigheter og interesser. I progresjonsplanen skal det komme frem hvordan 
vi arbeider med de syv fagområdene. Progresjon i barnehagen er at alle barn skal oppleve 
fremgang og mestring ved å lære og utvikle seg.

BARNEHAGENS FAGOMRÅDER - 
PROGRESJONSPLAN FOR BARNA I ARBEID MED FAGOMRÅDENE
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KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST 
Fagområde 1-2 åringen skal: 3-4 åringen skal: 5-6 åringen skal:

Kommunikasjon, språk 
og tekst

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

Barna skal få oppleve 
glede ved fortellinger, 
sang, rytme og 
kommunikasjon.

Bli kjent med et variert 
utvalg av bøker, sanger, 
tekst, rim og regler.

Få erfaringer med et rikt 
og språkstimulerende 
miljø.

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

Få et godt forhold til 
forskjellige fortellinger, 
sanger, rim, regler og 
dikt.

Bli presentert for 
symboler, bokstaver og 
tall daglig.

Få erfaringer med å 
bruke språket for å løse 
konflikter.

Få en begynnende 
erfaring med digitale 
verktøy.

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

Erfaringer med 
gjenfortelling.

Barna skal få 
erfaringer med å leke 
med tekst og ulike 
kommunikasjonsformer.

Dramatisere eventyr og 
fortellinger.

Voksenrollen Bevisste voksne som 
lytter og bruker språket 
aktivt i hverdagen og 
rutinesituasjoner. 

Aktiv bruk av bilder, 
bøker, rim, regler, 
sanger, samtale.

Bruke alle anledninger til 
å snakke med og lytte til 
barnas uttrykk.

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

Være aktive sammen 
med barna i undring, 
filosofering og samtaler.

La barna møte 
bokstaver, tall og 
symboler i hverdagen.

La barna få erfaringer 
med skriftspråket.

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

Spille spill sammen med 
barna som rimelotto og 
alias.

Undre seg, reflektere 
og snakke sammen med 
barna rundt abstrakte 
begreper.

Leke med rim, regler, 
gåter og vitser.
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KROPP, BEVEGELSE, MAT OG HELSE
Fagområde 1-2 åringen skal: 3-4 åringen skal: 5-6 åringen skal:

Kropp, bevegelse, mat 
og helse.

Barna skal få gode 
erfaringer med 
varierte og allsidige 
bevegelser inne og ute i 
barnehagen, og utvikle 
kroppsbeherskelse og 
positiv selvoppfatning.

Barna skal få mulighet 
til å få erfaringer med 
mat i varierte smaker og 
konsistenser.

Tilstrekkelig med hvile 
og søvn tilpasset den 
enkeltes behov.

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

Få positive opplevelser 
ved og ferdes i naturen.

Bli inspirert til et sunt og 
variert kosthold

Få gode vaner og 
holdninger i forhold til 
hygiene.  

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

Bruke naturen til undring 
og utfordring.

Få erfaring med lengre 
turer.

Erfare selvstendighet i 
hygienesituasjoner. 

Voksenrollen Legge til rette for lek og 
bevegelse, inne og ute, 
på ulikt underlag som gir 
mulighet til variert fysisk 
utfoldelse.

Sørge for at det er ro 
rundt måltidet.

Utstråle gode holdninger 
til mat og et sunt og 
variert kosthold. 

Organisering slik 
at barna får en god 
veksling mellom aktivitet 
og hvile.

Tilrettelegge for allsidig 
fysisk aktivitet.
Være aktivt deltagende 
på turdager og 
aktiviteter inne og ute.

Gå på turer tilpasset 
barnas alder og fysiske 
forutsetninger.

Være et godt forbilde 
under måltidet, 
oppfordre barna til å 
smake på variert mat. 
Sitte ned sammen med 
barna under måltider. 

Gode rutiner for hygiene 
og håndvask.

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

Selvstendighet i 
påkledning.

Snakke om positive 
effekter av sunn og 
næringsrik mat.

Oppfordre barna til 
å tørke seg selv etter 
dobesøk.

Veilede barna i 
påkledning slik at de 
etter hvert klarer det 
selv. 

Samtale med barna om 
grenser for seg selv.

Ha gode holdninger til 
bruk av naturen.



33

KUNST, KULTUR OG KREATIVITET
Fagområde 1-2 åringen skal: 3-4 åringen skal: 5-6 åringen skal:

Kunst, kultur og 
kreativitet

Få ulike erfaringer med 
sansing og opplevelser. 
Kjenne på og bruke ulikt 
materiell. 

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

Ha tilgang til bøker, 
bilder og instrumenter. 

Barna skal ta i bruk 
fantasi, kreativ tenkning 
og skaperglede. 

Ta i bruk ulikt 
formingsmateriell.

Glede seg over sitt eget 
uttrykk og det de har 
laget.

Kjenne samhørighet 
og glede over felles 
kulturelle opplevelser og 
kunstuttrykk.

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

Voksenrollen La barna utforske og 
bruke ulike materialer. 

La barna bruke alle 
sanser.

Voksne som følger 
barnas initiativ. Bruke 
musikk, drama, sang og 
dans.

Gi barna tilgang 
til bøker, bilder, 
instrumenter og 
materiale som stimulerer 
til skaperglede.

Sørge for tilgjengelighet 
og erfaring med ulikt 
materiale. Gi barna 
erfaringer med bruk av 
redskaper som saks. 

La barna uttrykke seg 
gjennom sang, dans, 
drama og musikk.

Legge til rette for 
rollelek med ulikt 
materiell, både definert 
og udefinerte rekvisitter.

Voksne som motiverer 
barn til å uttrykke seg på 
ulike måter.

La barna skape egne 
tekster, sanger og 
fortellinger. 

Presentere for barna 
et rikt og variert utvalg 
av sanger, tekster og 
fortellinger.
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NATUR, MILJØ OG TEKNOLOGI
Fagområde 1-2 åringen skal: 3-4 åringen skal: 5-6 åringen skal:

Natur, miljø og 
teknologi

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

Barna skal bli kjent 
med ulike tekniske 
hjelpemidler.

Bli oppmerksom på ulike 
dyr vi finner ute. 

Erfare forskjellig bruk av 
leker og materiell. 

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

Erfaringer med mål og 
vekt.

Undre seg over 
naturfenomener. 

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

Lære noen navn på ulike 
fugler, planter og dyr.

Få kunnskap om 
innsekter, dyreliv og 
planteliv.

Voksenrollen Voksne som 
introduserer barna for 
naturens mangfold og 
er nysgjerrige sammen 
med dem.

Gi barna positive 
naturopplevelser. 

Daglig utelek sammen 
med barna.

Friluftsaktiviteter og
turer i nærmiljøet.

Samtale om naturvern 
og samspill i naturen.
 
Gode rollemodeller 
ved avfallshåndtering 
og rydding etter seg i 
naturen.

Utforske bruken av 
kamera, pc og andre 
tekniske hjelpemidler

Være undrende i 
samvær med barna.

Sørge for at barna 
har materiell til 
konstruksjonslek 
tilgjengelig.

Daglig utelek sammen 
med barna.

Turdager i nærmiljøet og 
noen lengre turer. 

De voksne bygger på og 
videreutvikler barnas 
erfaringer med tekniske 
leker og hjelpemidler.

Ha tekniske 
hjelpemidler tilgjengelig 
(forstørrelsesglass, 
pinsett, kniver osv.)

Planlegge aktiviteter og 
turer etter årstid og vær.
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ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI
Fagområde 1-2 åringen skal: 3-4 åringen skal: 5-6 åringen skal:

Etikk, religion og 
filosofi

Oppleve trygghet 
og omsorg, føle 
seg velkommen i 
barnehagen.

Få vise omsorg for 
andre, møtes med 
respekt og oppleve å bli 
tatt på alvor

Barna skal få erfaringer 
med og kjennskap til 
hverandres ulikheter.

 Barna skal utvikle 
toleranse, respekt og 
interesse for andre 
mennesker

Få kunnskap om 
høytider og tradisjoner 
i ulike religioner og 
kulturer.

Undre seg over livet 
og andre filosofiske 
spørsmål.

Erfare at deres 
spørsmål, tro og undring 
tas på alvor og at de blir 
møtt med respekt og 
toleranse.

Barna skal tilegne 
seg samfunnets 
grunnleggende normer 
og verdier.

Ha respekt for 
hverandres bakgrunn 
uansett kulturell eller 
religiøs tilhørighet.

Barna skal få ytre sine 
meninger, bli tatt hensyn 
til og hørt.

Høre på andre og 
respektere at alle har 
forskjellige meninger og 
trosretninger.

Voksenrollen De voksne gir god 
omsorg og skaper rom 
for undring omkring 
ulikheter.

Lære barna å vise 
omsorg for hverandre.

Hjelpe barna med 
konflikthåndtering.

Voksne som støtter 
barna i undring og 
tankespinn om livets 
små og store mysterier.

Voksne som er tydelige 
og gode rollemodeller.

Hjelpe barna i 
konfliktløsning og å 
sette ord på handlinger 
og følelser.

Skape tid og rom 
for undring og gode 
samtaler.

La barna undre seg 
sammen og hver for seg.

La barna selv få forsøke 
å løse sine konflikter.

Vise barna at det er 
viktig å inkludere 
alle og ha fokus på 
nestekjærlighet og 
toleranse. 
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NÆRMILJØ OG SAMFUNN  
Fagområde 1-2 åringen skal: 3-4 åringen skal: 5-6 åringen skal:

Nærmiljø og samfunn Ha medvirkning på sitt 
liv i barnehagen.

Barna skal få utforske og 
oppdage barnehagens 
inne og uteområde.

Møte voksne som er 
interessert i barna, 
mener de er verdifulle 
og viktige i fellesskapet.

Være en del av et 
inkluderende miljø.

Få erfaring med 
begrepet familie.  

Lære navn på barn og 
voksne i barnehagen.

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

Oppleve å ha 
medvirkning i barnehage 
og at det tas like mye 
hensyn til gutter og 
jenter. 

Erfare at deres valg 
og handlinger har 
konsekvenser for de selv 
og andre rundt dem. 

Barna skal bli kjent 
med at det finnes ulike 
kulturer i nærmiljøet. 

Barna skal gjøres kjent 
med at Samene er 
Norges urfolk og bli 
kjent med deres kultur. 

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

Barna skal oppleve at 
de kan påvirke egen 
hverdag. 

De skal bli kjent med 
lokalhistorie og lokale 
tradisjoner. 

Barna skal få innsikt 
i kulturelt mangfold, 
ulike levevis og ulike 
familieformer.

Få en begynnende 
kjennskap til 
menneskerettighetene, 
spesielt 
barnekonvensjonen.

Få en forståelse av 
seg selv i et større 
samfunnsperspektiv.

Voksenrollen Bli kjent med barna og 
følge deres uttrykk og 
behov.

Gi barna erfaringer av 
at de er verdifulle og 
viktige for fellesskapet.

Gi barna like muligheter 
ved å gi de lik 
oppmerksomhet og tilby 
aktiviteter uavhengig av 
hvilket kjønn de tilhører.

Turer til steder i 
nærheten, posten, 
butikken, biblioteket.

Markere FN-dag og
Samenes dag.

Gi gutter og jenter like 
muligheter.

Oppmuntre alle til å 
delta på aktiviteter i 
barnehagen.

Lære barna å ferdes 
trygt i trafikken.

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

Ta med barna på lengre 
turer i nærmiljøet.

Ta med barna på besøk 
til skolen de skal 
begynne på. 
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ANTALL, ROM OG FORM  
Fagområde 1-2 åringen skal: 3-4 åringen skal: 5-6 åringen skal:

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

Møte tall og symboler 
daglig.

Ha tilgang til ulike leker 
med form og mønstre.

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

Få kjennskap til 
førmatematiske 
begreper som over, 
under, foran, bak, i 
midten etc.

Ha tilgang til materiell 
som gir erfaringer med 
størrelser, antall, rom og 
form.

Undre seg over likheter 
og ulikheter.

Barna skal tilegne seg 
gode og anvendbare 
matematiske begreper.

Få erfaring med vekt, 
lengde og volum.

Oppleve glede ved å 
utforske tall, bokstaver, 
former og systemer.

Bruke matematikk i 
hverdagen.

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

Voksne som er bevisst 
eget begrepsbruk.

Gi barna tilgang til 
ulikt materiell som har 
forskjellig mønster og 
form. 

Undre seg sammen med 
barna over likheter og 
ulikheter.

Presentere lek med rim 
og rytme. 

Bevisst bruk av 
matematiske 
begreper i lek og 
hverdagsaktiviteter; om 
antall, former, størrelser, 
mønster og rekkefølge.

En-til- en 
korrespondanse. 
Spill, lotto, perler.

Presentere ukedager, 
måneder, år, dato, i går, i 
morgen, i dag osv.

Undre seg sammen 
med barna og gjøre 
de oppmerksom på 
geometriske former i 
miljøet rundt oss.

Øve på telling med ulike 
eventyr, rim og regler.

Gjøre materiell 
tilgjengelig for ulike 
matematiske aktiviteter. 

La barn få rydde, telle, 
kategorisere.

Gi barna muligheter til 
å telle, spille brettspill, 
herme mønstre og ordne 
ting i rekkefølge.

Forske og undre seg 
sammen med barna.

Presentere ulike former 
for måling: vekt, lengde, 
volum.

Legge til rette for ulik 
konstruksjonslek med 
forskjellig materiell.
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PLANLEGGING DOKUMENTASJON REFLEKSJON

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.

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 

• «Dagen i dag» på MyKid

•  vår Facebookgruppe Knausen FUS 
barnehage

•  vise bilder fra barnas hverdag på 
MyKid

•  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 

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. Når det gjelder 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 REFLEKSJON
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SAMARBEID MELLOM HJEM OG BARNEHAGE
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. 
 

SAMARBEID OG OVERGANG
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OVERGANGER 
Knausen FUS barnehage skal sammen med foreldrene legge til rette for at barnet får en trygg 
og god start i barnehagen, overgang til ny base og overgang til skolen.

Ulike 
overganger 

Metode / voksenrollen Mål 

Oppstart i 
barnehagen

Foreldremøte for nye foreldre i mai for å 
presentere barnehagens innhold, dagsrytme 
og personale.

Det vil bli holdt 4 besøksdager i mai / juni 
hvor barnet med en forelder kan komme og 
leke i barnehagen.

Barnehagen sender ut et velkomstbrev 
før sommeren hvor de får informasjon om 
kontaktperson og oppstartsdagene.

Barnet får en kontaktperson som tar imot 
barnet når det starter og er sammen med det 
den første tiden.

Det er satt av fem dager til tilvenning, men 
foreldrene kan gjerne bruke noe mere tid om 
de har mulighet. 

Dag 1: Barnet er i barnehagen i to timer 
sammen med foreldre og kontaktpersonen.

Dag 2: Barnet er to timer i barnehagen 
sammen med en av foreldrene og 
kontaktperson denne dagen også.

Dag 3: Denne dagen kan dere forlate barnet 
i 30 min så barnet får erfare at dere går, men 
kommer tilbake. Dere kan spise lunsj sammen 
med barnet før dere går hjem.

Dag 4: Dere er samen med barnet en liten 
stund før dere går. Denne dagen kan barnet 
spise lunsj alene og sove i barnehagen. barnet 
hentes når det våkner.

Dag 5: Denne dagen har barnet en dag alene 
i barnehagen, men vi anbefaler ikke full dag. 
Avtal tidspunkt for levering og henting med 
deres kontaktperson.

Etter en til to uker vil det bli gjennomført en 
oppstartsamtale med ansvarlig pedagog.

Foreldrene skal bli kjent med Knausen 
FUS barnehage og få et innblikk i 
barnehagehverdagen før barna starter opp i 
august.

Barnet får sett barnehagen og de ansatte i 
forkant av oppstart.

Foreldrene og barna skal ha et navn og 
forholde seg til før de starter og være 
forberedt på hvordan tilvenningen foregår.

Kontaktpersonens oppgave er å 
skaperelasjoner og tillit til barnet så det har en 
trygg person og forholde seg til når foreldrene 
skal gå. 

Kontaktpersonen skal ta imot informasjon om 
barnet fra foreldrene og svare på spørsmål 
foreldrene har om oppstarten og barnehagen 
generelt. Skape relasjoner og en trygghet 
mellom barnehagen og foreldrene.

Foreldrene kan gi en tilbakemelding om 
hvordan oppstarten fungerte. Barnehagen og 
foreldrene kan avklare forventninger og gi 
tilbakemelding om barnets hverdag hjemme 
og i barnehagen.
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Ulike 
overganger 

Metode / voksenrollen Mål 

Overgang til ny 
base

I april det året barnet skal bytte base starter vi 
opp med tilvenning på Granitt. 

Vi har da en fast dag i uka hvor barna skal leke 
og spise lunsj på Granitt. 

En ansatt fra Gneis blir med opp og er der 
sammen med barna den første perioden. Når 
barna begynner å bli trygge og kjent med 
basen og personalet vil den ansatte fra Gneis 
trekke seg tilbake.

I juni blir det avholdt foreldremøte for de 
barna som skal flytte opp. 

Det vil bli gjennomført oppstartsamtaler i 
august.

Skape trygghet og tilhørighet til Granitt og 
personalet der før oppstart i august.

Foreldrene møter personalet på Granitt og 
får informasjon om dagsrytme, rutiner og 
hverdagen på Granitt.

Foreldre og personale avklarer forventninger 
og gir informasjon om barnets hverdag 
hjemme og i barnehagen.

Overgang til 
skole

Knausen FUS barnehage følger Eidsvoll 
kommunes plan for overgang til skole. https://
www.eidsvoll.kommune.no/siteassets/25-
skjema/barnehage/prosedyre-overgang-
barnehage---skole.docx

Barnehagen besøker skolene barna skal starte 
på så de kan se hvor de skal starte.

Barna skal få et likt utgangspunkt til 
overgangen til skolen som de andre barna i 
Eidsvoll kommune.

Barna skal vite hvilken skole de skal starte på 
og hilse på fadderne sine før besøksdagene.
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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.

ANDRE SAMARBEIDSINSTANSER



 
 

 

Månedens tema: Bli kjent 
 
Mål: Barna skal få en begynnende 
trygghet i barnehagen og bli kjent med 
barnehagens inne- og utemiljø. 
 
1          Nytt barnehageår starter 
16        Planleggingsdag 
19        Planleggingsdag 

AUGUST 2019 
M Ti O To F L S 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  
 

 SEPTEMBER 2019 
M Ti O To F L S 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30       
 

Månedens tema: Vennskap 
 
Mål:  FUS-barn skal ha venne-
kompetanse, de skal oppleve å ha en 
venn. 
 
11 Foreldremøte Gneis 
12 Foreldremøte Granitt 

     
Månedens tema: Høst 
 
Mål:  Barna skal bli bedre kjent med 
hva som skjer i naturen om høsten. 
 
15 Fotografering Granitt 
16 Fotografering Gneis + 
søskenbilder 
24 FN-dagen  

OKTOBER 2019 
M Ti O To F L S 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31    
 

 NOVEMBER 2019 
M Ti O To F L S 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30  
 

 
Månedens tema: Kreativitet 
 
Mål: Oppleve kunst. Bli kjent med ulike 
formingsaktiviteter og bruke fantasien. 
 
1            Planleggingsdag 
28 Julegrantenning 
 
 

     
Månedens tema: Advent/jul 
 
Mål: Barna skal bli kjent med advent og 
juletradisjoner.  
 
2 Frist for å registrere juleferie 
13 Lucia-markering 
17 Nissefest 
19 Julelunsj   

DESEMBER 2019 
M Ti O To F L S 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31      
 

 JANUAR 2020 
M Ti O To F L S 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   
 

Månedens tema: Forskning 
 
Mål: Barna skal få forske på ulike ting. 
 
29 Åpen dag for søkere 
31 Planleggingsdag  

     
 
Månedens tema: Kulturer 
 
Mål: Barna skal få innblikk i ulike kulturer. 
 
6 Samefolkets dag 
13 Kulturdag 
28 Karneval 

FEBRUAR 2020 
M Ti O To F L S 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29  
 

 MARS 2020 
M Ti O To F L S 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31      
 

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. 
 
xx Barnehagedagen 
Uke 11 Foreldremøte 
16  Frist for å registrere påskeferie 
 

     

Månedens tema: Vår 
 
Mål: Barna skal få kjennskap til hva som 
skjer i naturen om våren. 
 
8 Barnehagen er stengt  
15 Frist for å registrere sommerferie 
30 FUS-dagen 

APRIL 2020 
M Ti O To F L S 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30    
 

 MAI 2020 
M Ti O To F L S 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 
 

Månedens tema: Bygda vår 
 
Mål: Gi barna mulighet til å bli bedre 
kjent med bygda vår. Vi skal være 
miljøagenter og ta vare på nærmiljøet. 
 
13 Foreldremøte nye foreldre 
15 Vi feirer nasjonaldagen  
22 Planleggingsdag   
27 Foreldremøte Soltrall 
28-29 Overnattingstur Ugler 

     
Månedens tema: Sommer 
 
Mål: Barna skal bli kjent med insekter, 
småkryp og det som skjer i naturen. 
 
4 Dugnad 
11 Sommerfest 
 
 

JUNI 2020 
M Ti O To F L S 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30      
 

 JULI 2020 
M Ti O To F L S 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   
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Kontaktinfo:
Daglig leder

Tove Madsen

Tlf: 97 50 79 96 

E-post: dl.knausen@bhg.no

Besøksadresse:
Gruehagen 39

2080 Eidsvoll 

Tlf: 63 96 45 05 

KnausenBarnehagenavn


