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

1.  OM ÅRSPLANEN OG FUS SINE MÅL FOR BARNEHAGENE

Visjon:
Sammen gir vi barndommen verdi:

Vennskap, lek og glede
og hverdagsmagi

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

Våre metoder for å jobbe mot visjonen:
• Vi er opptatt av at barna i vår barnehage skal leke aktivt og vokse opp til å bli selvstendige 

og trygge individer. Barn som tør å stille spørsmål, som tør å si hva de tenker og mener, 
og vet at deres mening betyr noe.

• Personalet er proaktive, gir barna veiledning, er tydelige og varme i sine forventninger. 
Uhensiktsmessig vandring og venting skal minimeres. For å sikre barnas engasjement skal 
det være en variasjon i det pedagogiske arbeideidet, tilpasset barnets alder og modning.

• Personalet legger til rette for barnets læring gjennom førstehåndserfaringer, de gir støtte 
til barnets språkutvikling og sikrer felles refleksjoner og problemløsning.

• Klimaet på avdelingen er preget av positiv kommunikasjon, varme, respekt og sensitivitet 
samt fravær av krenkelser.

Verdier:
Glødende, skapende og tilstedeværende 

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

Glødende – 
• Personalet evner å skape magiske øyeblikk i hverdagssituasjoner.
• Personalet viser genuin interesse for hvert enkelt barn.
• Barna møter motiverte voksne som viser tydelig engasjement i hverdagen.
• Personalet viser positivitet som smitter over på barna.
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1.  OM ÅRSPLANEN OG FUS SINE MÅL FOR BARNEHAGENE

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

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

Skapende  
• Barna møter anerkjennende voksne som lytter 

og tar barnas meninger på alvor. 
• Personalet bekrefter handlinger, reflekterer 

sammen med barna og legger til rette for 
at de skal utvikle ferdigheter, og oppleve at 
hverdagen er fylt med ulike ting som barna 
kan utforske og undre seg over.

• De voksne gir barna verktøy til å ta i bruk og 
kommunisere gjennom sin egen kreativitet og 
fantasi.

Tilstedeværende
• Alle blir møtt av en trygg voksen med  

blikkkontakt og et «Hei» når dere kommer til barnehagen.
• Personalet har tid til foreldrene når de henter og leverer, og tilbakemeldinger blir tatt 

seriøst og følges opp.
• Personalet har alltid et fang eller en trygg hånd å tilby barna. 
• Personalet er lydhøre for barnas behov og støtter dem i deres utvikling.

Hovedmål:
FUS barn har et positivt selvbilde 
• 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 

• 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”, og vet at de har påvirkningsmulighet og at 
innspillene deres teller 

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 har det gøy i barnehagen
• 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.
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2. OM BARNEHAGEN

Våre fokusområder:

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. 

Barnehagen er privat, åpnet i 2011 og har 5 avdelinger

• Gresshoppa 1-3 år
• Sommerfuglene 1-3 år
• Maurtua (utegruppe) 3- 6 år
• Edderkoppen 3-6 år
• Marihøna 3-6 år
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2. OM BARNEHAGEN

Ved å være tilstedeværende voksne som ser, 
legger til rette og støtter barna på deres 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 med 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, greier, 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.

RELASJONSKOMPETANSE
“Relasjonskompetanse er ferdigheter, evner, 
kunnskaper og holdninger som etablerer, 
utvikler, reparerer og vedlikeholder relasjoner 
mellom mennesker” (Spurkland, 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 dette utviklingsarbeidet, må vi 
tørre å se etter både våre styrker, men også 
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 positiv 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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3.  VÅRT VERDIGRUNNLAG 

«Barnehagens verdigrunnlag skal formidles, praktiseres og oppleves i alle deler av 
barnehagens pedagogiske arbeid. Barndommen har egenverdi, og barnehagen skal ha en 
helhetlig tilnærming til barnas utvikling. Barnehagens samfunnsmandat er, i samarbeid og 
forståelse med hjemmet, å ivareta barnas behov for omsorg og lek og fremme læring og 
danning som grunnlag for allsidig utvikling.» (Rammeplan for barnehagen 2017, s. 7)

BARN OG BARNDOM 
Barna skal møtes som individer, og barne- 
hagen skal ha respekt for barnets 
opplevelsesverden. Barns liv påvirkes av 
omgivelsene, men barn påvirker også sine 
egne liv.  
(Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 8). 

Vårt syn på barn og barndom: 
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.

DEMOKRATI
Barnehagen skal fremme demokrati og 
være et inkluderende fellesskap der alle får 
anledning til å ytre seg, bli hørt og delta. 
Gjennom å delta i barnehagens fellesskap 
skal barna få mulighet til å utvikle forståelse 
for samfunnet og den verden de er en del av 
(Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 8). 

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

Våre metoder for å fremme mangfold og gjensidig respekt: 
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
Barnehagen skal fremme likeverd og likestilling uavhengig av kjønn, funksjonsevne, seksuell 
orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, etnisitet, kultur, sosial status, språk, religion og 
livssyn. Barnehagen skal motvirke alle former for diskriminering og fremme nestekjærlighet 
(Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 10).

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

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

Våre metoder for å fremme livsmestring og helse: 
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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Barnehagens innhold skal være allsidig, variert og tilpasset enkeltbarnet og barnegruppen. 
I barnehagen skal barna få leke og utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. 
Arbeidet med omsorg, danning, lek, læring, sosial kompetanse og kommunikasjon og 
språk skal ses i sammenheng og samlet bidra til barns allsidige utvikling.
(Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 19). 

4. BARNEHAGENS FORMÅL OG INNHOLD

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

SOSIOEMOSJONELL STØTTE OG VEILEDNING:

Positivt klima og negativt klima: smil, latter, entusiasme, positiv kommunikasjon, respekt 
for hverandre, fravær av straff, hån, kjeft, sarkasme og erting.

Sensitive voksne-trygge barn: hjelper barna med konflikthåndtering, er oppmerksom, 
bidrar til trygghet.

Barns perspektiv og medvirkning: viser fleksibilitet, ivaretar barnas perspektiv, lar barn 
utrykke seg.

ORGANISERING
OG LEDELSE

LÆRINGS-
STØTTE

SOSIO-
EMOSJONELL 
STØTTE OG 
VEILEDNING

- Positivt og negativt klima

- Sensitive voksne - 
trygge barn

- Barns perspektiv 
og medvirkning

- Variasjon

- Tilbakemeldinger
- Begrepsutvikling 

foreståelse 
og dybdelæring

- Egenledelse i 
lek og læring

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

- Emosjonskompetanse
- Emosjonsveiledning

- Språkstøtte



12

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

Emosjonskompetanse: identifiserer og forstår egne følelser, bruker følelser til å navigere i 
sosiale interaksjoner, bruker emosjonell bevissthet til å veilede i problemløsning, håndterer 
frustrasjon og er i stand til å vente på det man vil ha, forhindrer at stress og uro overvelder 
evnen til å tenke klart og har kontroll over hvordan og når man uttrykker følelser.

Emosjonsveiledning: er bevisst barnets følelser, er tilstede, oppretter kontakt med barnet, 
viser forståelse og aksept for barns følelser (bruk kroppsspråk, pust, tone og evt ord). «Går 
inn i følelsen»/ navngir følelsen. Hvis nødvendig, hjelper og støtter barnet i problemløsningen 
(trøst, pek ut en retning, assister, sett grenser).
 
ORGANISERING OG LEDELSE:
Gruppeledelse og veiledning: er proaktiv og forebygger, gir trygge og forutsigbare rammer.

Tilrettelegge for lek, læring og overganger: klare rutiner, sikrer flytende overganger, 
barna kjenner til regler, lite venting.

Variasjon: varierte materialer i barns høyde, barnefokus, effektiv tilrettelegging.
 
LÆRINGSSTØTTE:
Begrepsutvikling, forståelse og dybdelæring: integrerer ny kunnskap til etablert kunnskap, 
bidrar til økt kunnskap knyttet til hverdagsopplevelser, skaper sammenhenger i barnas liv, 
utfordrer til barns tenkning og problemløsning.

Tilbakemeldinger: bruker hint og gir verbal eller fysisk støtte til barnas læring og mestring, 
forklarer begreper og hendelser, utvider, gir gode og konkrete tilbakemeldinger, anerkjenner 
innsats og gjennomføring.

Språk: hyppige samtaler, frem- og tilbake utvekslinger, stiller åpne spørsmål, repeterer barnas 
utsagn, selvsnakk, parallellsnakk, variert språk, forklarer ord og knytter ord til hendelser/
erfaringer her og nå.

Egenledelse i lek og læring: støtter barn i sin utvikling av egenledelsesfunksjonene; 
planlegging, organisering, arbeidshukommelse, fleksibilitet, selvregulering, selvmonitorering, 
igangsetting, samt tilrettelegger for et variert og rikt lekemiljø og deltar i barnas lek.
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Slik arbeider vi med Barnet først:

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 osv. 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 
mer viktig å undre seg sammen med barn, og 
ikke alltid ha svar på alt. Da får de anledning 
til å finne svarene selv. 
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Ta barneperspektivet, og se verden gjennom et barns øyne – opplev magi!

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).
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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.

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» (Rammeplanen for barnehager s.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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 Barnehagen skal ivareta barnas rett til medvirkning ved å legge til rette for og oppmuntre 

til at barna kan få gitt uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet.  

Alle barn skal få erfare å få innflytelse på det som skjer i barnehagen på måter som er 
tilpasset barnas alder, erfaringer, individuelle forutsetninger og behov 
(Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 27).

4. BARNEHAGENS FORMÅL OG INNHOLD

Våre metoder for å sikre barns medvirkning:
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 barnas 
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.  

5. BARNS MEDVIRKNING
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4. BARNEHAGENS FORMÅL OG INNHOLD5. BARNS MEDVIRKNING
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«Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg 
og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Samarbeidet mellom 
hjemmet og barnehagen skal alltid ha barnets beste som mål. Foreldrene og barnehagens 
personale har et felles ansvar for barnets trivsel og utvikling.»
(Rammeplan for barnehagen 2017, s. 29)

Våre metoder for å skape et godt 
foreldresamarbeid:
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.

Samarbeid med andre instanser:
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. 

• Tverrfaglig 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. 

6. SAMARBEID
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«Barnehagen skal ivareta barnas rett til medvirkning ved å legge til rette for og oppmuntre 
til at barna kan få gitt uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet.  Alle barn skal 
få erfare å få innflytelse på det som skjer i barnehagen på måter som er tilpasset barnas 
alder, erfaringer, individuelle forutsetninger og behov.»
(Rammeplan for barnehagen 2017, s. 27)

7. OVERGANGER

TILVENNING I BARNEHAGEN
Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene legge til rette for at barnet kan få en trygg og 
god start i barnehagen. Barnehagen skal tilpasse rutiner og organisere tid og rom slik at 
barnet får tid til å bli kjent, etablere relasjoner og knytte seg til personalet og til andre barn 
(Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 33).

Våre metoder for å sikre en trygg og god tilvenning:
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.
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OVERGANGER INNAD I BARNEHAGEN 
Personalet skal sørge for at barn og foreldre får tid og rom til å bli kjent med barna og 
personalet når de bytter barnegruppe.
(Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 33).

Våre metoder for å sikre en god overgang innad i barnehagen:
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 gi mulighet 
til å ivareta hvert enkelt barn i denne prosessen.
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OVERGANG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE 
Barnehagen skal i samarbeid med foreldre og skolen legge til rette for at barna kan få en 
trygg og god overgang fra barnehage til skole og eventuelt skolefritidsordning. De eldste 
barna skal få mulighet til å glede seg til å begynne på skolen og oppleve at det er en 
sammenheng mellom barnehagen og skolen. Barnehagen skal bidra til at barna kan avslutte 
barnehagetiden på en god måte og møte skolen med nysgjerrighet og tro på egne evner 
(Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 33).

VÅRE METODER FOR Å SIKRE EN GOD OVERGANG TIL SKOLEN:
Siste året i barnehagen 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 
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 s. 60).

Dette trener 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.
• Skal 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.
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«Målet med barnehagen som pedagogisk virksomhet, er å gi barna et tilrettelagt tilbud i 
tråd med barnehageloven og rammeplanen. For å oppnå dette skal barnehagen være en 
lærende organisasjon, og det pedagogiske arbeidet skal være begrunnet i barnehageloven 
og rammeplanen.»
(Rammeplan for barnehagen 2017, s. 37)

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

Våre metoder for å opprettholde en lærende organisasjon:
• Systematisk veiledning.
• Tar imot studenter fra ulike utdanningsinstitusjoner.
• Høyt faglig fokus på planleggingsdager og personalmøter.
• Vi setter oss målsettinger for arbeidet vi gjør.
• Vi bruker didaktiske planer og metodeplaner som verktøy i arbeidet.
• Systematisk arbeid med Class og Tuning in to kids.

Planlegging
Planlegging gir personalet grunnlag for å tenke og handle langsiktig og systematisk i det 
pedagogiske arbeidet. Planleggingen skal bidra til kontinuitet og progresjon for enkeltbarn 
og barnegruppen, og skal være utgangspunkt for refleksjon og utvikling av virksomheten  
(Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 37). 

Våre metoder for planlegging:
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.  

8. BARNEHAGEN SOM PEDAGOGISK VIRKSOMHET
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Vi planlegger og evaluerer i flere fora: 
• Planleggingsdager. 
• Personalmøter på kveldstid.
• Pedagog- og ledermøter. 
• Etasje- og avdelingsmøter. 
• Nettverk med andre FUS barnehager i området.

VURDERING
Barnehagen skal jevnlig vurdere det pedagogiske arbeidet. Det betyr at det 
pedagogiske arbeidet skal beskrives, analyseres og fortolkes ut fra barnehagens 
planer, barnehageloven og rammeplanen. Vurderingsarbeidet skal bygge 
på refleksjoner som hele personalgruppen er involvert i. Barnets trivsel og 
allsidige utvikling skal observeres og vurderes fortløpende, med utgangspunkt 
i barnets individuelle forutsetninger og kunnskap om barns utvikling og 
behov. Barnets erfaringer og synspunkter skal inngå i vurderingsgrunnlaget  
(Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 38).

Våre metoder for vurdering:
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.

• Årlig ekstern vurdering av alle avdelinger/Class.
• Halvårlig intern vurdering av alle avdelinger/ Class.
• Barnesamtaler.
• Løpende observasjon og praksisfortellinger.

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

Våre metoder for dokumentasjon:
• 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.

8. BARNEHAGEN SOM PEDAGOGISK VIRKSOMHET
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«Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg 
og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Samarbeidet mellom 
hjemmet og barnehagen skal alltid ha barnets beste som mål. Foreldrene og barnehagens 
personale har et felles ansvar for barnets trivsel og utvikling.»
(Rammeplan for barnehagen 2017, s. 29)

• 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.

Tilrettelegging av det allmennpedagogiske tilbudet for barn som  
trenger ekstra støtte 
Barnehagen skal tilpasse det allmennpedagogiske tilbudet etter barnas behov og 
forutsetninger, også når noen barn har behov for ekstra støtte i kortere eller lengre 
perioder. Barnehagen skal sørge for at barn som trenger ekstra støtte, tidlig får den 
sosiale, pedagogiske og/eller fysiske tilretteleggingen som er nødvendig for å gi barnet et 
inkluderende og likeverdig tilbud. Inkludering i barnehagen handler også om tilrettelegging 
for sosial deltakelse. Hvis det er grunn til å tro at barnets behov ikke kan dekkes innenfor 
det allmennpedagogiske tilbudet, skal barnehagen opplyse foreldrene om retten til å kreve 
en sakkyndig vurdering av om barnet har behov for spesialpedagogisk hjelp 
(Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 40).

Våre metoder for tilrettelegging av det allmennpedagogiske tilbudet:
• 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.  

• Tverrfaglig 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.

https://ralingen.bedreinnsats.no/ 
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