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1. INNLEDNING
Barnehagens årsplan har flere funksjoner. Den skal være et arbeidsredskap for barnehagens
personale for å styre virksomheten i en bevisst og uttalt retning. Planen er et utgangspunkt
for foreldrenes mulighet til å kunne påvirke innholdet i barnehagen, og den er grunnlag for
kommunens tilsyn med barnehagen.
Årsplanen gir også informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid til eier, politikere,
kommune, barnehagens samarbeidspartnere og andre interessenter.
Som et tillegg til årsplanen lages det månedsplaner på de ulike avdelingene.
Vi evaluerer vårt arbeid kontinuerlig, og planer kan justeres eller endres underveis. Vi åpner
for innspill fra barna – det er deres barnehage!
Vår visjon:
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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 mot hver dag i møte med barn, foreldre
og kollegaer.
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2. VÅRE STYRINGSDOKUMENTER
BARNEHAGELOVEN OG RAMMEPLAN
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. 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
Barnehageloven 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.
OVERSIKT OVER ØVRIGE STYRINGSDOKUMENTER
Vedtekter
Serviceerklæring
Etiske retningslinjer
Forskrift om miljørettet helsevern
Månedsplaner
Måleverktøy for progresjon og utvikling hos barna
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3. VERDIGRUNNLAG, MÅL OG SATSNINGER - FUS
VERDIER
Glødende, skapende og tilstedeværende.
Verdiene er kulturbærerne i vår organisasjon. Verdiene forteller hva vi står for, hva vi tror på,
og hva som er viktig for oss. De er en kilde til motivasjon og inspirasjon i det daglige arbeidet
i barnehagen, på veien for å virkeliggjøre visjonen.
HOVEDMÅL:
FUS BARN HAR ET POSITIVT SELVBILDE
For å oppnå dette jobber vi for at barna opplever å bli sett og hørt, og at de blir møtt med
anerkjennelse og konstruktive tilbakemeldinger.
FUS BARN ER TRYGGE OG FORSKENDE, TRIVES I LEK OG HAR VENNEKOMPETANSE
For å oppnå dette jobber vi med at barna skal få kjenne at noen blir glad for å se dem. Tilstedeværende og engasjerte voksne skaper et inkluderende miljø hvor barna føler tilhørighet til
gruppa. Barna skal føle at de er verdifulle, og at alle har noe spesielt ved seg som er verdt å
ta vare på, og vise frem. Barna får mestringsopplevelser som gir dem selvfølelse og trygghet.
FUS BARN GLEDER SEG TIL ”RESTEN AV LIVET”, DE VET AT DE HAR PÅVIRKNINGSMULIGHET OG AT INNSPILLENE DERES TELLER
Med dette mener vi at barna får ros og oppmuntring, og de opplever å bli tatt på alvor. De
opplever at deres meninger lyttes til, og at de har mulighet til å påvirke sin egen hverdag.
FUS BARN TENKER TILBAKE PÅ BARNEHAGETIDA MED GLEDE OG FRYD
Med dette mener vi at alle barn som har gått i vår barnehage, skal se tilbake på denne tiden
som en positiv og gledefylt periode i sitt liv. De skal huske personalet som viste dem hvor
verdifulle de er, og at alle har noe spesielt ved seg som er verdt å ta vare på og vise frem. De
skal huske at de voksne var til stede, hadde tid og var gode lekekamerater.
FUS TILTAK FOR Å OPPNÅ MÅLENE:
Personalet deltar på kompetanseutvikling gjennom FUS skolen
Personalet deltar på veiledning
Personalet følger retningslinjene til Smartmat
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BARNET FØRST – OG EVALUERINGEN AV TUNING IN TO KIDS I NORSKE BARNEHAGER
FAGLIG BAKGRUNN
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.
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.

Emosjonell og
adferdsmessig støtte

Organsering av
avdelingen

Støtte til læring og
kognitiv utvikling

• Positiv klima
• Negativt klima
• Voksnes sensivitet
• Ta barns perspektiv
• Veiledning og reguleringsstøtte

• Ledelse og veiledning
• Aktivitet og overganger
• Variasjon

• Tilrettelegging av læring
• Kvalitet på feedback
• Språkmodellering

Figur 1. Class dimensjonene Planta, La Paro et Hamre 2008

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.
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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.
Hektneråsen FUS barnehage er en del av dette prosjektet.

12

4. BARNEHAGENS MÅL OG SATSINGER
EGENLEDELSE I LEK OG LÆRING
Alle FUS barnehager har fokus på barns egenledelse i lek og læring.
«Egenledelse er evnen til å være aktiv og selvstendig i en oppgave over tid. Barn må kunne
starte opp, planlegge og organisere egen atferd. De må også kunne regulere egne følelser i
ulike situasjoner og være fleksible nok til å prøve ut forskjellige løsninger når det kreves noe
nytt av dem». Det handler om å lære seg sosiale ferdigheter.
I praksis betyr dette at vi voksne i barnehagen må være oppmerksomme på når barna bruker
sine ferdigheter, og i hvilke situasjoner de får mulighet til å utvikle disse.
Ved å legge til rette for at barnet selv kan finne en løsning, styrker vi barnets mestringsfølelse,
og legger dermed også et godt grunnlag for endringer av hendelsen, som videre kan føre til en
permanent lærdom hos barnet.
Ved å være tilstedeværende voksne som ser, legger til rette og støtter barna på dets vei ønsker
vi å legge et godt grunnlag for at barna skal utvikle seg og bli den beste utgaven av seg selv.
LØFT
Hos oss har vi fokus på LØFT, løsningsfokusert tilnærming for barn.
Man lærer mer av å granske sine beste erfaringer enn å kartlegge sine feil. Det innebærer i
praksis at vi må innta en litt annen rolle som voksen i barnehagen ved å flytte oppmerksomheten bort fra korreksjon, og over til synliggjøring og bekreftelser av alt det som går bra.
For eksempel sette fokus på når barna gjør noe fint for en annen, eller deler en leke; «så dere
at Ole inviterte med Kari i leken? Dette var veldig raust» «Så dere hvordan Ole delte bilene
med Kari?»
For å få til dette må vi gå på «lysglimtjakt» hos barna for å finne ut av hva barnet lykkes med,
mestrer, tar initiativ til, sier og gjør. Dette fordi vi ønsker å gi barnet sjansen til å utvikle den
beste utgaven av seg selv, og/ eller øke barnas status i gruppen - godt støttet av voksne veiledere.
Vi mener LØFT er en god metode da den:
Setter barnet i sentrum
Fokuserer på barns mestring
Skaper grunnlag for refleksjon og læring
Fører til bedre relasjoner og sosiale ferdigheter
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RELASJONSKOMPETANSE
“Relasjonskompetanse er ferdigheter, evner, kunnskaper og holdninger som etablerer,
utvikler, reparerer og vedlikeholder relasjoner mellom mennesker”
( Jan Spurkeland, 2012).
Alle som jobber med barn må ha evnen til å se det enkelte barnet, imøtekomme deres behov,
og bidra til barnas mestringsopplevelser. For å ivareta dette i praksis er personalet nødt til å
gå i seg selv og reflektere over egen praksis. Gjennom LØFT har vi lært å vende blikket mot
barnas positive egenskaper og fokusere på disse.
Gjennom arbeidet med relasjonskompetanse, må vi tørre å se etter både våre styrker, våre
svakheter, og vi må jobbe med kulturen oss ansatte imellom. Vi må tørre å ha et kritisk blikk på
egen praksis og se muligheter for å utvikle oss. Vi må bli kjent med det mennesket vi er i møte
med andre, og se hvilke utviklingspotensialer vi har. Denne kompetansen har stor betydning
for kulturen, samarbeidet og kvaliteten på arbeidet vi utfører i barnehagen.
For å kunne jobbe på denne måten må relasjonene både mellom personalet, til barna og foreldrene være positivt og fylt med tillit. Vi skal derfor igjennom kurs, faglig arbeid og i praksisøvelser jobbe med å styrke både personalets og barnas relasjonskompetanse de neste årene.
I arbeidet med “Egenledelse i lek og læring” skal barna ved hjelp av de voksnes støtte bli den
beste utgaven av seg selv. Gjennom arbeidet med LØFT forsterkes det positive ved barnet.
Mens vi gjennom arbeidet med relasjonskompetanse forbedrer samspillet mellom barn-barn
og barn-voksen. Det er en «rød tråd» i vår pedagogiske praksis i barnehagen.
Vi ønsker å lære barna å møte andre mennesker, kommunisere, dele, og forstå hverandre, og
vi gjør vårt ytterste hele tiden for at barna skal lykkes i livet.
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5. BARNEHAGENS FORMÅL OG INNHOLD
OMSORG
I Hektneråsen FUS barnehage tar vi oss tid til å lytte, og vi oppnår blikkontakt. Vi gir barna små
hint, og stimulerer nysgjerrigheten deres, for å hjelpe de på vei om de står fast. Vi voksne er
gode forbilder, og vi viser barna i vår barnehage at det er lov til å prøve og det er lov til å feile!
Det viktigste av alt er å vise veien til å stole på seg selv, gi barnet et positivt selvbilde og til å
bli den beste utgaven av seg selv! Alle barn skal få muligheten til å «skinne»!
Barn og voksnes kroppsspråk sier mer enn vårt verbale språk. Vi som jobber i vår barnehage
skal være best på å lese barnets behov for trøst, oppklaring, eller om de bare trenger et fang.
Vårt fokus er at alle barn trenger bekreftelser og en oppnåelse av anerkjennelse. Det er viktig
for oss å fremme individualitet. Det er helt avgjørende at barnet opplever oss voksne som
tålmodige og at vi viser de respekt. Samtidig viser vi omsorg ved å sette grenser. Barn skal
oppleve tilhørighet i vår barnehage.
LEK
Lek er en sentral og viktig del av barnas liv. Gjennom leken øver barna seg på sitt eget sosiale
liv. Leken er med på å utvikle motoriske ferdigheter, sosial kompetanse, språkferdigheter og
samarbeidsevne. Den er frivillig, indre motivert, selvvalgt og med masse humor.
Spesielt i rolleleken får barna prøvd ut sine evner til å kommunisere, samarbeide, være fleksible, lede, bli ledet, ta roller, organisere, igangsette, ha selvkontroll og så videre. Vi voksne har
en særdeles viktig oppgave i barns lek og må være oss bevisst vår rolle. Vi skal ikke styre, men
lede barna der vi ser at noen av barna sliter med samspillet eller ikke får være med i leken.
Et barn med gode lekeegenskaper vil lettere knytte vennskapsbånd, og når du har en venn har
du større sjanse for å utvikle deg i en positiv retning. Inkludering av alle barna i leken er noe
vi har fokus på.
Hvert enkelt barn er forskjellig, og skal behandles ulikt. Samtidig skal alle barn behandles
med likeverd, og de skal lære å respektere hverandre for den de er. Det er viktig å undre seg
sammen med barn, og ikke alltid ha svar på alt. Da får de anledning til å finne svarene selv.
Ta barneperspektivet, og se verden gjennom et barns øyne – opplev magi!
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LÆRING
Vi ønsker å legge til rette for et barnehagemiljø som støtter opp under barnas nysgjerrighet,
vitebegjær og læringsglede. Læring skjer i alle situasjoner, både ute og inne, og i samspill med
andre. Barna trenger voksne som støtter opp under deres ønske om utforskning, lek og mestringsopplevelser. «Barnehagen skal vise til et mangfold av temaer, fenomener, materialer og
redskaper der det skapes en meningsfull samhandling»
(Rammeplanen for barnehager, s.22).
DANNING
Danning dreier seg om å formes som menneske i verden. Det handler om å utvikle evnen til å
reflektere over egne handlinger og væremåter.
Vi skal lære barna å inkludere hverandre uansett kultur, og vise dem at nytt og annerledes ikke
er skremmende eller mindre verdt. Barna skal møte voksne som tar tak i mobbing og utestengelse, og lærer dem verdien av å inkludere alle.
Danning skjer i samspill med omgivelsene, og setter barna i stand til å håndtere livet ved at
de utvikler evnen til å forholde seg prøvende og nysgjerrig til omverdenen, og til å se seg selv
som et verdifullt medlem av et større felleskap. Barna skal kunne si sin mening og samtidig
føle at det de sier blir tatt på alvor. Barna i barnehagen skal møte voksne som aksepterer et
mangfold av følelser, ideer og tanker, og som tar alle like alvorlig. Personalet i barnehagen har
kunnskap om barn, og vet at det å vise motstand er en naturlig del av barnas danningsprosess.
Personalet støtter opp under barnas evne til kritisk tenkning, og er gode dialogpartnere i slike
samtaler.
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VENNSKAP OG FELLESSKAP
Barna hos oss skal få støtte og veiledning i hvordan man får en venn, og hva det vil si å ha, og
å være en venn. De skal oppleve at de får hjelp om de ikke mestrer, samt veiledning i hvordan
en tar vare på vennskap, og har respekt for egne og andres grenser. Barnehagen skal ta vare
på relasjonene mellom barna, men samtidig legge til rette for nye vennskap. Ønsket er at barna skal bygge egne vennskapsnettverk gjennom felles opplevelser. Vi jobber forebyggende
mot mobbing og erting, gjennom å løfte frem hvert barns unike egenskaper.
«I barnehagen skal alle barn erfare å være betydningsfulle for fellesskapet og å være i positivt
samspill med barn og voksne» (Rammeplan for barnehagen, side 23)
KOMMUNIKASJON OG SPRÅK
Barnehagen skal skape et språkmiljø som oppmuntrer barna til verbal og nonverbal kommunikasjon, og til lek med både skrift- og talespråket. Barna hos oss skal oppleve at voksne
lytter, undrer seg og er interessert med hele kroppen. Gjennom samtaler og lek, skal barna få
kunnskap om hvordan de skal bruke språket som redskap i konfliktløsning, og som uttrykk for
følelser, tanker, meninger og erfaringer. Språk er barnas viktigste verktøy for å utvikle deres
indre stemme. Dette er essensielt i forhold til utviklingen av deres evne til selvregulering, som
er viktig med tanke på hvordan de mestrer egne og andres følelser i ulike sosiale situasjoner.
Barna skal «bades i språk». Personalet skal bevisst benytte enhver situasjon og ett hvert møte
med barn til å samtale med barna, benevne hva vi gjør, ser og opplever sammen. Personalet
skal lytte, legge til rette, stille spørsmål og undre seg sammen med barna. De skal utvide språket og utfordre barna til å utforske, leke med, og lære nye ord. Personalet må følge barnas
språkutvikling, slik at vi oppdager barn som trenger språkstøtte, og legger til rette for dette.
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6. BARNS RETT TIL MEDVIRKNING
Barnehagelovens §3 sier dette om barns medvirkning: ”Barn i barnehagen har rett til å gi
uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv
deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal
tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet.” Rammeplanen følger opp dette ved å
fremheve FNs barnekonvensjon som sier at barn har rett til å si sin mening og bli hørt.
I praksis betyr dette at vi må ta barneperspektivet, og se ting fra barnets synspunkt. Personalets holdninger skal gjenspeile respekt og åpenhet for barnas interesser, og hverdagen i
barnehagen legges til rette slik at det finnes både tid og rom for å ta barnas uttrykk på alvor.
Personalet må være bevisst på, observante og lyttende i forhold til barns formidling av egen
nysgjerrighet og undring.
Vi er lydhør for hva barna ønsker. Barna blir tatt med på råd, og kommer med innspill til innhold i avdelingenes planer. Samlingsstunder legges opp etter hva barna interesserer seg for
akkurat nå, og det er ikke sjeldent at et planlagt tema legges til side for å ta tak i innspill barna
kommer med underveis.
I Hektneråsen FUS barnehage jobber vi for at alle skal bli ivaretatt og behandlet som det unike
mennesket det er. Uavhengig av sosial status, handikap eller religion og etnisitet, vi møtes til
lek, glede og fellesskap.
Alle barn skal få mulighet til å:
Forstå og bli forstått.
Gi uttrykk for tanker, meninger og følelser.
Undre seg sammen med andre barn og voksne.
Få oppleve mestring.
For å lykkes i arbeidet med medvirkning arbeider personalet i barnehagen for å utvikle bar-

nas egenledelsesfunksjoner. Barn med gode egenledelsesfunksjoner vil i større grad være i
stand til å kunne medvirke aktivt – i eget liv og på de ulike arenaer i samfunnet.
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7.BARNEHAGENS VERDIGRUNNLAG
DEMOKRATI
Barna skal oppleve verdien av demokrati, at de har en stemme og at de blir lyttet til om det er
noe de ønsker å fortelle eller ytre. Barna skal kjenne på at deres mening betyr noe og blir tatt
på alvor, men at de ikke alltid får gjennomslag for egne ideer og at de alene ikke kan bestemme, da de er en del av et større fellesskap. Gjennom veiledning i møter med andre, skal barna
lære om gjensidig respekt for hverandre og det genuine ønsket og viljen til å forstå et annet
menneske. De skal føle seg likeverdige vennene sine og kjenne på at andre viser interesse for
hvem de er og hva de tenker.
MANGFOLD OG GJENSIDIG RESPEKT
I Hektneråsen FUS barnehage ønsker vi å bidra til å styrke barns følelse av å mestre livet. Hos
oss skal barna i møte med de voksne, og hverandre i barnegruppene, kjenne på at det er bra
nok å «bare» være seg selv. De skal få kjennskap til at vi kommer fra ulike familier, har ulik
tro og ikke tenker likt og samtidig vite at det er helt ok. Vi skal lære barna å respektere og
anerkjenne hverandre for den de er, og ikke ha fokus på kropp og utseende.
LIKESTILLING OG LIKEVERD
Hos oss skal barna kjenne på at ingen dømmer dem. I daglig samspill skal barna erfare nestekjærlighet og viktigheten av å vise at vi bryr oss om hverandre, samtidig som de opplever hvor
godt det er å kjenne at andre bryr seg om dem. Gjennom aktiviteter, lek og andre møter i hverdagen skal barna erfare solidaritet, og kjenne på det å være en del av gruppen og få støtte.
Hos oss skal barna få kjennskap til at det finnes ulike måter å tenke og leve på. I møte med
åpne og lyttende voksne skal barna kjenne på og lære at de blir respektert uavhengig av familiesammensetning, kultur, tanker eller identitet.
BÆREKRAFTIG UTVIKLING
Barna skal lære om bærekraftig utvikling, og betydningen av det å ta vare på den verden vi
bor i. De skal få begynnende forståelse av det å skape en verden som deres barn igjen kan
leve godt i. Barna skal lære om hva det vil si å utnytte ressursene jorden tilbyr, uten å ødelegge den.
LIVSMESTRING OG HELSE
Barna skal lære å «bære sin egen bagasje». Barnehagen skal gi barna en indre robusthet til å
stå imot presset de utsettes for i en verden der de hele tiden må forholde seg til signaler fra
fjern og nær, og der vi samtidig forventer at de skal holde fokus. Barnehagen skal gi barna
verktøy for å mestre eget liv, og ta gode valg.
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8. BARNEHAGENS FAGOMRÅDER
Rammeplanen er barnehagens arbeidsverktøy og benyttes aktivt i planlegging og evaluering
av pedagogisk arbeid. Rammeplanen inneholder syv fagområder som vi i vårt arbeid med barna skal innom. Disse fagområdene er som følger:
1. KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST
Fagområdet gjelder tilegnelse av talespråk, forberedelse til skriftspråk, og kommunikasjon
både verbalt og gjennom kroppsspråk.
2. KROPP, BEVEGELSE, MAT OG HELSE
Barnehagen skal gi barna grunnleggende erfaringer, ferdigheter, kunnskap og holdninger som
barna lærer seg gjennom sanseinntrykk og bevegelse. Godt kosthold og god veksling mellom
aktivitet og hvile er av betydning for å utvikle en sunn kropp.
3. KUNST, KULTUR OG KREATIVITET
Barna skal få kjennskap til kulturelle uttrykksformer som billedkunst og kunsthåndverk, dans
og musikk, språk og litteratur, teater, film, arkitektur og design.
4. NATUR, MILJØ OG TEKNOLOGI
Barnehagen skal bidra til at barn blir kjent med og får forståelse for planter og dyr, landskap,
vær og årstider, likeså bærekraftig utvikling. De skal i møte med teknologi bli kjent med ulike
verktøy som kan benyttes.
5. ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI
Etikk, religion og filosofi former måten å oppfatte mennesker og verden på, og de preger våre
verdier og holdninger.
6. NÆRMILJØ OG SAMFUNN
Barnehagen representerer et betydningsfullt møtested mellom det private og det offentlige
rom, og mellom familie og samfunn.
7. ANTALL, ROM OG FORM
Barnehagen skal stimulere barnas matematiske kompetanse. Vi legger vekt på å få inn matematikk i daglig arbeid med barna, som sortering, tall og former. Vi legger vekt på tilegnelse av
hverdagsmatematikk gjennom den daglige leken, konkretisering og arbeidet med barna.
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Hvordan fagområdene tar plass i vårt daglige arbeid skal komme frem i ukesbrev fra
avdelingene. Ved hjelp av metodeplaner og systematisk oppfølging, sørger vi for progresjon
i barnas utvikling.
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9. PLANLEGGING, HANDLING, OBSERVASJON
OG REFLEKSJON
PLANLEGGING
Årsplanen viser «det store bildet» på hvordan vi jobber i barnehagen. Vi holder årsplanen
vår levende ved aktivt å bruke den i plan- og evalueringsarbeidet underveis. Arbeidet på hver
enkelt avdeling planlegges av pedagogene, i samarbeid med avdelingens øvrige personale og
etter innspill fra barna.
Vi planlegger og evaluerer i flere fora:
Planleggingsdager
Personalmøter på kveldstid
Pedagog- og ledermøter
Etasje- og avdelingsmøter
Nettverk med andre FUS barnehager i området
HANDLING
Personalet lager både didaktiske planer og metodeplaner. Dette er interne arbeidsdokumenter,
som skal sikre at personalet handler etter lik praksis.
Didaktiske planer er en detaljert plan på hva, hvordan, og hvorfor ulike aktiviteter skal gjennomføres på avdelingene. Metodeplaner beskriver hvordan de ulike kjernekomponentene i
barnehagedagen skal gjennomføres, og hva foreldrene kan forvente i f.eks levering- og hentesituasjoner, utelek osv.
OBSERVASJON
Observasjon brukes aktivt i hverdagen for å måle kvaliteten, og virkningene av våre planer
og opplegg. Dette for å sikre at arbeidet som gjennomføres fører til progresjon av barnas
utvikling. Observasjon er også et viktig virkemiddel for å sikre barnas aktive medvirkning og
medbestemmelse.
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REFLEKSJON
Arbeidet skaper grunnlag for refleksjon i flere fora, og vil bli dokumentert gjennom:
«Dagen i dag» og ukesbrev
Daglig foreldrekontakt/ Foreldresamtaler/ Foreldremøte
Mykid
Bilder
Brukerundersøkelsen
Årshjul for avdelingsmøter

MODELL FOR PEDAGOGISK PLANLEGGING, DOKUMENTASJON,
REFLEKSJON OG VURDERING

PLANLEGGING

REFLEKSJON
HANDLING

OBSERVASJON
Fig.2 Grunnleggende modell basert på Postholm og Moen 2009:33
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10. SAMARBEID OG OVERGANGER
TILVENNING – NY I BARNEHAGEN:
Barnets første møte med barnehagen og avdelingen skal være preget av trygg tilknytning og
gode rutiner. Barns følelsesmessige bånd utvikles gjennom hele barnehagelivet, men tilvenningsperioden er en ekstra sårbar periode. Barn må venne seg til en ny hverdag, nytt miljø,
nye rutiner, bli kjent med mange fremmede mennesker og venne seg til å være atskilt fra foreldre / foresatte. Personalet og foresatte må derfor sammen finne ut av hva barnet har behov
for, og vurdere hvor mange dager foresatte bør være i barnehagen. Standarden er basert på
nyere forskning om trygg tilknytning.
Målet med standarden er:
At tilvenningen tilpasses hvert enkelt barns behov i tett dialog med barnets foresatte
At personalet gir barna trygghet gjennom god omsorg
At alle medarbeidere har kunnskap om trygg tilvenning og tilknytning
At alle barnehager har gode rutiner for tilvenning og følger disse
At alle barn er trygt tilknyttet minst en voksen på sin avdeling / base
At foresatte har tillit til personalet og opplever at det er trygt å levere barnet i barnehagen
En foreldreaktiv tilvenning
(FUS standard for tilvenning)

OVERGANG FRA LITEN TIL STOR
Vi tar oss god tid med planlegging av overganger innad i barnehagen, og i arbeidet med å
sette sammen barnegruppene. På bakgrunn av tidligere erfaringer vet vi at relasjoner barna
har til andre barn i dag, kan endre seg med tiden. Vi bruker derfor tid på å gjennomføre en
nøye planlagt, og organisert tilvenningsprosess for alle barn - både for de som allerede er på
storebarn, og for de som skal flytte fra småbarn til storebarn når ett nytt barnehageår begynner. I løpet av denne tiden ser vi hvordan gruppene fungerer, og om vi eventuelt skal gjøre
endringer. Vi har valgt å gjøre det slik for å sette barnets behov i fokus, og gis mulighet til å
ivareta hvert enkelt barn i denne prosessen.
OVERGANG BARNEHAGE – SKOLE
«Barnehagen skal, i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage
til første klasse og eventuelt skolefritidsordning». (Rammeplan for barnehagen, side 60).
Siste året i barnehagen har førskolebarna et eget opplegg som har som mål å styrke samhold
og tilhørighet, og forberede barna godt frem til skolestart. Vi jobber med både praktiske og
27

sosiale ferdigheter som det er viktig å ha ved skolestart, for eksempel blyantgrep, lære seg å
lytte, ta imot og utføre enkle beskjeder. Og selvstendighetstrening som å vente på tur, være
en god venn, ta hensyn, og kle av og på seg selv. Dersom foreldre samtykker vil barnehagen
overlevere nødvendig informasjon til skolen.
“Det må legges til rette for at barn kan ta avskjed med barnehagen på en god måte, glede seg
til å begynne på skolen og oppleve at det er en sammenheng mellom barnehage og skole”
(Rammeplan for barnehagen, side 60).
Dette øver vi på i Hektneråsen FUS barnehage:
At barna lærer at deres mening betyr noe, og at de er trygge på å si ifra
At barna trives i lek og har vennekompetanse
At barna skal være trygge og forskende og glede seg til skolen
Å se verdien av å planlegge, pakke og rydde før og etter en tur utenfor barnehagen/utflukt
Konsentrasjon
Ha et positivt selvbilde, de skal vite at det er greit å si «nei»
Barnehagen har ett nært samarbeid med Smestad skole, og de andre barnehagene i området.
Vi møtes blant annet til felles aktivitetsdager, lesestund og besøk på skolen.
FORELDRERÅD/SU
For å sikre samarbeidet med barnets hjem, skal barnehagen ha et FAU. Foreldrerådet velger
representanter til foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU). Foreldrerådet består av alle foreldrene/
foresatte i barnehagen og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. FAU kan melde saker til
SU om det er noe Foreldrerådet ønsker drøftet i SU. FAU tar initiativ til sosiale aktiviteter for
barna og foreldrene.
For å sikre samarbeidet med barnets hjem, skal barnehagen ha et samarbeidsutvalg (SU). SU
skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Foreldrene og de ansatte
velger en representant hver per avdeling til SU. Det vil si at hver avdeling skal representeres
av en foresatt og en ansatt. SU skal blant annet behandle årsplanen for den pedagogiske virksomheten, bli forelagt og har rett til å uttale seg i saker som er av viktighet for barnehagens
innhold, virksomhet og forholdet til foreldrene.
FAU og SU’s definisjon og oppgaver er beskrevet både i Barnehageloven og barnehagens
vedtekter.
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ANDRE SAMARBEIDSINSTANSER
Vi samarbeider blant annet med:
• FUS administrasjonen og de andre FUS barnehagene
• Barnehagens styre
• Barnehageadministrasjonen i kommunen
• Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT): PPT er en sakkyndig instans som kan bistå med
spesialpedagogisk hjelp, og gi råd og veiledning til barnehagen i forbindelse med enkeltbarn. Foresatte må gi skriftlig samtykke dersom barnehagen ønsker å samarbeide med
PPT om enkeltbarn.
• Barnevern: Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn som lever under forhold som
kan skade deres helse og utvikling, får hjelp og omsorg i rett tid. Barnevernet er også
en rådgivende og støttende instans for familier som har behov for ekstra hjelp/støtte i
perioder.
•T
 verrfaglig team: Tverrfaglig team består av representanter fra PPT, barnevern, helsestasjon og barnehagen. Her diskuteres faglige problemstillinger, og det gis råd og
veiledning i forhold til arbeid med enkeltbarn og barn i grupper. Rælingen kommune
har i mange år jobbet tverrfaglig for å bli bedre på å se, og hjelpe barn som trenger noe
ekstra. Som en del av dette skal vi ta i bruk BTI - bedre tverrfaglig innsats, og bedre og
mer tilgjengelige digitale verktøy. Det vil gi ansatte god oversikt over hva de skal gjøre
og hvordan, samtidig som det blir lettere for foreldre og andre som skal samarbeide, å
vite hva som skjer.
• Helsestasjon
• Skole
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NOTATER:
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NOTATER:
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Kontaktinfo:
Hektneråsen FUS barnehage
Tristilvegen 12
2008 Fjerdingby
Tlf: 63 83 77 10
E-post: dl.hektnerasen@bhg.no
Hjemmeside:
http://fus.no/hektnerasen
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Barnehagenavn
Hektneråsen

