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VELKOMMEN TIL  
NORDBYGDO FUS BARNEHAGE

AVDELING PRESTAGARDSKOGEN  
OG AVDELING TYSE
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Foreldre gir oss ansvaret for at det kjæreste de har skal oppleve omsorg, glede og utvikling 
– hver eneste dag. Vi tar imot barna med ønske om å gi dem trygghet og tilhørighet, lek og 
læring, glede og latter samt mange gode minner for resten av livet. 

Barn med heltidsplass i barnehagen fra de er ett år gamle tilbringer i løpet av fem år ca. 
9600 timer i barnehagen. Det er like mange timer som barna seinere tilbringer gjennom ti år 
i grunn- skolen. Barnehagens fysiske og biologiske miljø skal fremme både fysisk, motorisk, 
emosjonell, kognitiv og sosial utvikling. Barnehagen skal stimulere hele mennesket.

ÅRSPLANEN SKAL VÆRE:
• Et arbeidsredskap for barnehagens 

personale.
• Utgangspunkt for foreldrenes mulighet til å 

påvirke barnehagens pedagogiske innhold.

• Informasjon om barnehagens arbeid 
til barnehagens samarbeidspartnere, 
kommunen, eier og andre interesserte.

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

BARNEHAGENS ÅRSPLAN ER BYGGET PÅ:
• Lov om barnehager, les lovverket
• Rammeplanen for barnehage, les ny 

rammeplan
• Rammeplanen tar for seg barnehagens 

innhold og oppgaver og sier 
noe barnehagens funksjon som 
samfunnsmandat. Rammeplanen gir en 
forpliktende ramme for planlegging, 
gjennomføring og vurdering av 
virksomheten.

• FNs barnekonvensjon
• Barnehagens vedtekter

• FUS service erklæring
• FUS etiske retningslinjer
• FUS overordnede fagplan
• Forskrifter om miljørettet helsevern
• Vedtekter for Nordbygdo FUS barnehage
• Barnehagens progresjonsplan for 

fagområdene i rammeplanen.
• Barnehagens månedsplaner.
• Kompetanseplan for Nordbygdo FUS 

barnehage.
• Kompetanseplan for Stord Kommune

https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/barnehage/rettskildene/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/revidering-av-rammeplan/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/revidering-av-rammeplan/
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LEDELSE OG ORGANISERING

STYRETS LEDER:
Eli Sævareid

DAGLIG LEDER:
Anne Kristin Aaseth
dl.nordbygdo@bhg.no
Telefon 41681108

NESTLEDER:
Aud Lillian Brandsdal
aud.lillian.nordbygdo@bhg.no
Telefon 48608162
 

mailto:dl.nordbygdo@bhg.no
mailto:Aud.lillian.nordbygdo@bhg.no
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OM BARNEHAGEN:

Nordbygdo FUS barnehage består av avdeling 
Tyse og avdeling Prestagardskogen. Avdeling 
Prestagardskogen har 3 avdelinger. 1 småbarns-
avdeling og 2 avdelinger aldersblandet med 
plass til ca 62 barn. Prestagardskogen har vært i 
drift siden 1999. 

Avdeling Tyse  er  ny og sto klar for å ta 
imot barn i august 2015. Avdeling Tyse har 5 
avdelinger og plass til ca 85 barn.

EIER:
Eli Sævareid; Representert ved daglig leder Anne 
Kristin Aaseth

Samarbeidsutvalget
Su består av en foreldrerepresentant fra hver 
avdeling og en ansatt fra hver avdeling. Høsten 
2017 blir det 4 foreldererep. fra avdeling Tyse og 
3 forelderrerep. fra avd Prestagardskogen.

SAMARBEIDSUTVALGETS LEDER:
Marte Rykkje

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, 
kontaktskapende  og samordnende organ.
Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte  

og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er 
likt representert. Utvalget bestemmer selv hvor 
ofte de skal møtes og skal blant annet behandle 
eventuelle innspill fra foreldregruppen.

Tilbakemeldinger fra samarbeidsutvalget tas 
med i videre arbeid og planlegging internt i 
barnehagen.

SAMARBEIDSPARTNERE:
Barnehagen har et tett samarbeid med foreldrene 
gjennom daglig dialog og mer formelle møter. 
Vi har også et godt samarbeid med PPT, 
barnevernet, helsestasjonen, spesialpedagogisk 
team og Høgskolen på Vestlandet. 

Det er også et godt samarbeid mellom Stord 
kommune og FUS barnehagene i forhold til 
satsningsområder og intensjoner. 

Alle disse samarbeidspartnerne bidrar til økt 
kompetanse og bedre kvalitet i barnehagen og er 
til barnets beste. 

Barnehagene er bygget som avdelings-barnehager, og blir drevet med små enheter. Barn og personalet 
har sin faste avdelingstilhørighet, samtidig som barnehagen blir sett på som en helhet, der det legges 
stor vekt på samarbeid mellom avdelingene og åpne dører.

Barna blir trygge i hele barnehagen, og godt kjent med alle ansatte og de andre barna, men de utvikler 
en sterkere tilknytning til “sine voksne” og sin avdeling.
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VISJON, MÅL & INNHOLD
Vi arbeider målrettet mot at alle skal utvikle 
vennekompetanse og ha gode venner i barnehagen.  
Vi skal gi barna “den gode barndommen”.  
“Å forholde seg til andre er kanskje det mest 
vesentlige barnet lærer i barndommen”. Satsningen 
på å øke personalets kompetanse i egenledelse i lek og 
læring er en del av barnehagens kompetanseutvikling på å 
støtte barnas vennekompetanse.

VERDIER
GLØDENDE – SKAPENDE – TILSTEDEVÆRENDE

De ansatte i Nordbygdo FUS barnehage skal kjennetegnes gjennom et glødende engasjement 
for å skape en god omsorgs og læringsarena det er godt å være en del av.

Vårt mål er å levere kvalitet på alle områder. Kvaliteten i barnehagen måles gjennom 
årlige brukerundersøkelser og medarbeiderundersøkelser. Barnehagen benytter også 
Utdanningsdirektoratets ståstedsanalyse for å måle kvaliteten på innholdet i barnehagen. 

Barnehagen skal i samarbeid med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, fremme 
læring og danning, med verdiene i bunnen for alt arbeidet.

Nordbygdo er en profesjonell lærende barnehage som bruker ny forskning i metoder og 
innhold. Praksis blir vurdert utefra hva forskningen viser. 

SAMMEN GIR VI 
BARNDOMMEN VERDI:

LEK OG GLEDE
HVERDAGSMAGI OG 

VENNEGARANTI
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HOVEDMÅL FOR NORDBYGDO FUS 
BARNEHAGE

• FUS BARN HAR ET POSITIVT SELVBILDE
• FUS BARN ER TRYGGE OG FORSKENDE, TRIVES I LEK OG HAR VENNEKOMPETANSE
• FUS BARN GLEDER SEG TIL RESTEN AV LIVET, DA DE VET DE HAR 

PÅVIRKNINGS - MULIGHETER OG AT INNSPILLENE  DERES  TELLER
• FUS BARN TENKER TILBAKE PÅ BARNEHAGE- TIDA MED GLEDE OG FRYD
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BARNEHAGENS SATSNINGS OMRÅDER 
OG OVERORDNA MÅL 2017/2018

KUNNSKAP OG UTVIKLING GJENNOM OPPLEVELSER OG FRILUFTSLIV.
Barnehagen bruker naturen og nærmiljøet som læringsarena. Læring foregår i samspillet 
mellom mennesker og miljøet, og er nært sammenvevd med lek, oppdragelse og omsorg. 
Barn lærer gjennom alt de opplever og erfarer. Et godt læringsmiljø er inspirerende, 
motiverende og basert på barnas egne interesser og egne ståsted.   

DETTE TILBYR VI BARNA:

Opplevelsesbasert læring.

• OPPLEVE NATUREN OG UNDRING 
OVER NATURENS MANGFOLDIGHET.

• GJENNOM Å HA FOKUS PÅ DE 
FORSKJELLIGE FAG- OMRÅDENE I 
PERIODER OG DOKUMENTERE DETTE, 
VIL VI SIKRE AT BARNA FÅR EN 
TVERRFAGLIG GOD LÆRING.

• FÅ ERFARING MED EGEN KROPP OG 
MESTRING. LYKKES PÅ SINE EGNE 
PREMISSER.

• OPPLEVE GLEDE VED Å FERDES I 
NATUREN OG FÅ GRUNNLEGGENDE 
INNSIKT I NATUR, MILJØVERN OG 
SAMSPILLET I NATUREN.
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Barna stimuleres til å bli nysgjerrige, bli fleksible, lære samhold, få nye kunnskaper, føle 
mestring, utvikle ønske om å utfordre egne grenser, utvise respekt, kjenne spenning og bli 
motiverte for å være mye ute i all slags vær.

Å være ute i naturen kan gi barn sterke minner. Når barn opplever ting for første gang, som 
for eksempel å få se store krabber i fjæra, eller sauer på beite, så husker de det lenge.

I et sosialt og fysisk stimulerende miljø vil mange barn naturlig være tilstrekkelig fysisk aktive.

Det er imidlertid viktig å være oppmerksom på individuelle ulikheter. I Norge generelt øker 
forskjellene mellom aktive og inaktive. Det holder ikke at de fleste barn i barnehagen er 
tilstrekkelig aktive. Det er viktig å stimulere de inaktive, de som trenger det mest.

SLIK SKAL VI ARBEIDE MED FRILUFTSLIV OG OPPLEVELSESBASERT LÆRING:
Personalet skal legge til rette for gode opplevelser ute i naturen, samtidig skal vi gripe dagen 
og barnas medvirkning, ved at vi er interessert i det som skjer underveis, slik at både barn 
og voksne får være med å påvirke, bestemme og utforske natur og nærmiljø. 

Vi er ute i all slags vær, slik at barna blir kjent med årstidene og kan kjenne hvordan naturen 
er, læring gjennom erfaring. Å bli kjent med seg selv, fysisk og psykisk i møte med naturen er 
noe alle mennesker trenger.

Ute i skogen får barna være naturlig fysisk aktive i leken. Gode opplevelser i forhold til å være 
fysisk aktiv vil gi glede ved fysisk aktivitet senere, og styrke barnets motoriske utvikling.

Alle barna er ofte ute på tur, også de aller minste. Både i faste turgrupper og faste turdager. 
Vi er også mye ute utenom turdagene. I og med at vi praktisk talt ligger i skogen er det lett å 
komme seg ut i naturen og bruke denne mye.
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Vi har en egen kano og en robåt i Ådlandsvatnet som blir benyttet mye, en liten 
trøbåt i Hystad havna, og en 17 seter minibuss som vi benytter for å komme oss 
ut på lengre turer som opp til fjellet. 1 gang i året er «Den store kanoturen!» 
hvor vi har tur med flere kanoer samtidig. 

Samspillet mellom barna endres når de er 
ute i naturen. Å være mye ute er ett verdifullt 
tilskudd til barnets sosiale utvikling.

Barn har ulike behov og forutsetninger og vi 
vil legge til rette slik at alle skal ha glede av å 
være ute i skogen, ved sjøen eller på fjellet til 
alle årstider. Vi følger skiftninger i naturen og 
fokuserer på hva som skjer i de ulike årstider.

Uteliv er en naturlig læringsarena for å 
forstå og lære om f.eks fugler, vann, is, snø, 
insekter, dyr, planter osv.

For de aller minste vil dette være turer i 
nærheten av barnehagen, og etter hvert 
som beina vokser og utholdenheten øker blir 
turene lengre og utfordringene større.
Opplevelsene og erfaringene fra turene og 
dagene ute, skal tas med inn i leken, inn i 
aktiviteter inne i barnehagen og inkluderes i 
det pedagogiske opplegget som foregår inne i 
barne- hagen.

Gjennom å dokumentere arbeidet med 
fagområdene, vil vi ha fokus på fagene, 
samtidig som vi har fokus på friluftsliv.

OPPLEVELSER KAN VÆRE:
• KRYPE INN I ET MØRK HULE

• KLATRE PÅ BRATT VEGG
• TUR I EN MØRK TROLLSKOG
• FANGE KRABBER I FJÆRA
• KANOTUR I ØSENDE REGN
• HILSE PÅ NYFØDTE LAM

• ...OG MYE MYE MER
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De største barna får:
• Overnatte i barnehage 
• Tur utenfor Stord. F.eks Vikingebyen på 

Karmøy, Tur til Huglo og Bømlo eller Sveio. 
• Turer til Kattnakken og andre fjell i området.
• Alle skal få prøve å klatre i klatresele på 

et berg/fjell

• Alle skal få flere turer i kano, inkludert 
den store kanodagen hvor alle 3 til 5 
åringene får være med. 

• Turer til sjøen og fisk og sette 
krabbeteiner.

Personale skal være glad i og ønske at utvikle frilufts ferdigheter for at være i naturen, samt 
ligge til rette, at også barna bliver glad for at få gode opplevelser i naturen. I løpet av året 
skal både barn og voksne få være med at påvirke, bestemme og utforske natur og nærmiljø, 
samt være ute i all slags vær.

GJENNOM ÅRET OPPLEVER:
1-2 åringen
• Går til tur i nær område

2-3 år 
• Besøke gårder 
• Korte turer til sjøen eller Ådlandsvatnet
• Turer i kulturstien
• Skolehagen
• Hystadmarkjo
• Sølekjøkkenet i Ådalandsskogen
• Lekeplasser i nærområdet

3-6 år
• Ture til fjellet – Kattnakken, Utslettfjellet, 

Sigjo og Dyvikesåto
• 4åringerne skal får tilbudet om Barnas 

ToppTrimm 
• Alle barna skal på kano turer
• På tur til Tveita Gard
• Vindmøllene på Fitjar
• Turer i skogene – Ådlandsskogen, 

Hystamarkjo, sølekjøkkenet, 
Lunderstølen, Hjerteskogen, Skolehagen, 
Eventyrskogen, Gullberg

• Sjøen og vann – 
• Hystadmarkjo, Ådlandsskogen 
• Trøbåten
• Vatn – Ålandsvatn, Stora Vatnet 
• Alle skal på en klatretur – På fjellet, 

Demningen 
• Fotball bana – Ballspill, regellek, turtagning, 
• Sykkel – alle førskole barn skal ha 

muligheten for at lære å sykle uten 
støttehjul  

• Tur til kulturstien  
• Tur til Gullberghola og Tussaholo
• Kanotur i øsende regn
• Hilse på nyfødte lam   
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EGENLEDELSE I LEK OG LÆRING
Miljøet og kompetansen i barnehagen skal være preget av vår målsetting om at alle barn skal 
ha mulighet til å delta i lek og ha en venn.

Egenledelse beskrives ofte som “hjernens dirigent”. Det er evnen til å være aktiv og 
selvstendig i en oppgave over tid, og er et felles begrep på funksjoner i hjernen som setter 
i gang og styrer det vi sier og gjør. Barn må bruke mange ferdigheter for å løse dagligdagse 
utfordringer, og egenledelsen er avgjørende for å bruke egne ferdigheter så godt som mulig.

Rolleleken er spesielt godt egnet til å utvikle egenledelsen. Derfor har lek, og spesielt 
rolleleken, en sentral plass i Nordbygdo. Vårt mål er at hvert barn skal bli den aller 
beste utgaven av seg selv. Derfor kommer leken først hos oss.

FUS har systematisk økt kompetansen i FUS 
barnehagene, der lek og egenledelse 
i leken har vært i fokus i perioden 
2013–2018.

Personalet har vært på eksterne 
kurs, samtidig som vi kurser 
og stimulerer hverandre til 
økt kompetanse på dette 
området.   
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Fram til 2018 skal alle pedagoger fortsette i sin kursrekke med årlige kurs i lek og 
egenledelse.  De nyansatte skal innføres i barnehagens kunnskap. 
Vi jobber med bevisstgjøring blant barna at det er viktig at alle har noen å være sammen 
med, og at alle har ansvar for å passe på at alle har noen å være med.

ARBEIDSMETODER:  
• Vi har lekegrupper, hvor de ulike 

lekeformene skal være i fokus.  
• Rolleleken stimuleres ved at det legges til 

rette for lek.  Innredning, rom og utstyr. 
• Det finnes rom og utstyr som er godt egnet 

til fremme barns rollelek.  F.eks temakasser 
med utsty tilpasset enkelte typer rollelek. 

• Barna får være med på opplevelser som 
stimulerer leken. 

• Lekegruppene organiseres på tvers av 
avdelingene og på tvers av alder, for å 
fremme vennskap og sosial kompetanse i 
leken. 

• Den planlagte leken skal også inneholde 
lek som er tilpasset barnas alder, fra 
parallell til regellek. 

• Barna deles inn i smågrupper, med en 
voksen tett på de, så ofte som mulig. 

Bevisste voksne har kunnskap om barn, lek og utestenging og mobbing i barnehagen.

Vi vil ha et personale som ser at alder og utvikling har mye å si her, og noen ganger kreves 
det tålmodighet og utholdenhet for å skape nye roller, både for enkeltbarnet og gruppa.

Rolleleken er en viktig faktor for barns utvikling og voksenrollen i barnehagen. Rolleleken 
er det viktigste pedagogiske virkemidlet vi har for å utvikle barns egenledelse. Vårt fokus er 
“barn vil - barn kan”, voksne skal legge til rette slik at barn opplever mestring og utvikling.

Lek ute er ett av våre fokusområder, å se hvor stor kvalitet uteleken har for barna. Det å gi 
barna mange, gode og varierte opplevelser som stimulerer leken er noe vi også har fokus på.
For å kunne delta i sosialt samspill, utvikling av vennskap, å være deltakende og 
medvirkende i barnehagen er det viktig at barnet har utviklet gode egenledelsesegenskaper.  
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VI LØFTER:
Kommunikasjon i leken – barna lærer å kommunisere bedre ved at voksne bruker åpne 
spørsmål og stimulerer til fortelling og bruk av muntlig språk. 

Vennegaranti: Vi roser i plenum. Vi løfter fram prososial adferd. Vi snakker om vennskap. 
Vi veileder i konflikter

Eventyrlyst: De voksne byr på seg selv. Barna får prøve ut og testet seg selv i trygge 
annerkjennende omgivelser. Eventyrlyst gir kreativitet og livsmestring. 

Vennekompetanse: De voksne vet at lekekompetanse styrker barns egenledelse og 
sosiale ferdigheter. Barns evne til fleksibilitet og rolleprogresjon er viktige kjennetegn på 
lekekompetanse.

DETTE ER NOE AV DET BARNA LÆRER GJENNOM ROLLELEK:
Turtaking, følge spilleregler, lære sosiale koder, forstå det “sosiale spillet”, ta imot og gi 
beskjeder, lytte og bli lyttet til, lære å løse konflikter, lære å forhandle og fordele roller, prøve 
ut roller, mestre, bruke fantasien, mulighet til å prøve og feile, lære om fleksibilitet, lære å 
regulere adferd, ta initiativ eller dempe seg, språk- stimulerende, øve opp konsentrasjon og 
oppmerksomhet, bearbeiding av følelser og utvikling av empati, tilegne seg kunnskap om seg 
selv, andre og verden rundt.

For at barna skal utvikle disse evnene skal Nordbygdo FUS barnehagen ha voksne som legger 
til rette for rolleleken ute og inne. Vi skal være bevist det fysiske miljøet inne og utvikle 
videre uteplassen og miljøet, innkjøp av leker og utstyr (hva er det vi vil ha, hva har vi bruke 
for, og hvorfor vil vi ha det). De voksne skal være aktivt tilstedeværende, skape opplevelser 
og inntrykk som barna får anledning til å uttrykke og bearbeide i rolleleken. De voksne skal 
bistå og veilede barna til god lek og samspill, der barns mestring er hovedfokuset vårt.

Egenledelse utvikles ikke av seg selv, og barnehagealder er den perioden der 
stimulering av disse ferdighetene har størst effekt på hjernen. Det krever at 
personalet er bevist på sin rolle og oppgave på dette området.   
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SPRÅKSTIMULERING:
Viktige sider ved kulturoverføringen 
er knyttet til kommunikasjon, språk og 
tekst. Gjennom arbeidet med kulturstien, 
nærmiljøet og “Språksprell” jobber vi med 
språkstimulering av barna. 

Vi samtaler, har refleksjon og bruker åpne 
spørsmål sammen med barna. Å undre seg 
sammen med barna, ha tid til å lytte til de, 
bruke verbalspråket så mye som mulig i alle 
naturlige settinger. 

I kulturstien bruker vi aktivt språket vårt 
gjennom muntlige og skriftlige fortellinger, 
fabuleringer, dikt, rim, regler, sanger og 
stev. Barna får delta aktivt ved sjølve å 
dikte og skape historier og fortellinger, 
noen av disse blir skrevet ned. Varierende 
og rike opplevelser er med på å stimulerer 
til forstå begreper og bruke språket.

Personalet skal skape trygge og gode 
rammer rundt barnet og barnegruppa, slik 
at barna tør snakke både i små og større 
grupper. Personalet skal kjenne barna slik 
at de vet hva hvert enkelt barn trenger i 
forhold til å stimulere dets språk- utvikling.

Personalet skal være bevisst at de er forbilder 
for barna, hvordan man lytter, gir respons, 
bruker kroppsspråk, talespråk og tekst.

Personalet skal legge til rette for bruk av 
bøker, tekster, spill. Barna skal hver dag 
enten bli lest for, fortalt en fortelling, 
bli sunget for eller delta i en samtale. Et 
virkemiddel for å få til dette er å dele 
gruppen inn i små grupper.

Det skal være bokstaver og tall i hverdagen 
vår, slik at barna får kjennskap til det. 
Personalet skal stimulere barna til å telle, 
sortere, lese, lekeskrive og dikte tekst. Vi 
tenker språk- stimulering, uansett situasjon.

Vi bruker også programmet “språksprell” 
for de største barna.

Viser også til progresjonsplanen.  

Barnehagen bruker Stord kommune 
sin tiltaks- plan for arbeidet med 
minioritetspråklige barn  
les dokumentet her.

http://www.stord.kommune.no/Documents/barnehage/Handbok-for-arbeid-med-minioritetsspraklege-barn-i-barnehage-stilsett.pdf?epslanguage=no
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KULTURSTIEN
Kulturstien er en turløype rundt i 
Prestagardskogen med poster der barna 
møter ulike opplevelser i form av sagn, 
fortellinger, dramatiseringer, sanger, gamle 
lokale leker, figurer gjemt i skogen, steder 
der vi studerer naturen, en hemmelig 
skatt osv. Både barn og voksne er med og 
utvikler Kulturstien. Kulturstien har i mange 
år vert en del av barnehagen, og den vart 
utvikla i samarbeid med faglærere ved HSH. 
Hovedmålet med Kulturstien var at barna 
skulle bli kjent med både gammal og ny 
kultur, spesielt knyttet til nærmiljøet. 

Kulturen fra Stord skal bli en del av barna 
sin identitet. Flesteparten av postene består 
derfor av lokale leker, sanger og opphavssegn 
som forklarer ulike ting vi møter i løypa. 
Vi bruker både gamle kjente sagn fra Stord 
og nye vi har diktet opp selv. Eksempel på 
noen av disse stedene i løypa er: -Den gamle 
steingården i Prestagardskogen: Et sagn som 
forklarer hvorfor det er hull i steingarden. Det 
er oksen Fjordor som har laga det for mange 
år siden då han skulle hjelpe kua Josefine 
som stod på den andre siden. Den digre 
steinen som vi kaller kvilesteinen: Et sagn som 
forteller hvorfor den kom der. Trollet som ble 
til den store steinen. Han rakk ikke å koma seg 
vekk før sola stod opp og han vart til stein.

Kulturstien er i stadig utvikling. Nye poster 
kommer til innimellom, oftest i arbeid med 
ulike tema- arbeid i barnehagen. Postene i 
løypen blir tilpasset alder. De yngste har en 
egen ministien som ligger i eventyrskogen. 
Etter kvart som barna vokser benytter de 
oftere postene som ligger lengre vekke. Fra 
å høre fortellingene fortalt, går barna etter 
hvert over til å selv fortelle eller dramatisere 
sagnene

Vi synes at den muntlige fortellertradisjonen 
er viktig å ta vare på og kuturstien er en unik 
mulighet til å la barna ta del i denne. -  
Når vi går på tur trenger vi ikke forberede 
noe, eller ha noe med oss i forhold til 
kulturstien. Postene er der og det er derfor 
veldig lett å være spontan og gå til en post.

Det som barna opplever på sin vandring i 
løypa er spenning. Dei har ei forventning 
om at på den og den staden skal vi fortelle 
eller visa de noe spennende. Det er magi for 
barna. En veit aldri hvilke nye poster som kan 
ha dukka opp og det er fasinerende å tenke 
på hvordan ting kan ha vært før. Det setter i 
gang tankene, fantasien blomstrer og det er 
med på å gjøre hverdagen god.    
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OMSORG, LEK OG LÆRING
Barnehagen tilrettelegger for allsidig lek, hvor alle er integrert.

Mye ute – gir større rom for lek, lavere støynivå og muligheten til å danne lekegrupper 
spontant på tvers av avdelingene. Opplevelser gir 

inspirasjon til variasjon i leken. Det skal 
være rom for mye frilek i barnehagen. 

Lek er barnas viktigste aktivitet. 
Leken er barnets naturlige 
uttrykksform. I leken foregår 
viktige læreprosesser i den 
tidlige barndommen og 
leken fremmer utviklingen på 
alle områder: intellektuelt, 
språklig, fysisk, sosialt og 
emosjonelt. I leken styrker 

og utvikler barnet sin identitet 
og selvfølelse. Barnas sosiale 

kompetanse blir grunnlagt gjennom 
lek og samspill med barn og voksne.

Gjennom leken bearbeider barnet opplevelser og følelser, og lærer å forstå disse og se 
sammenhenger. Vi tilrettelegger for lek ved å skape rom både inne og ute. Vi organiserer 
lekegrupper, etter alder og modning, vi stimulerer til allsidig rollelek ved å gi barna 
inspirasjon og varierte opplevelser, gode bøker, fortellinger m.m.

Barnehagen gir tid og rom for lek gjennom planlegging av dagene. Leken skal forstyrres/
avbrytes minst mulig, og dagsordenen skal vise fleksibilitet i forhold til dette. Barns hverdag 
er preget mye av foreldrenes travle og ofte oppstykkede hverdager, og barnehagen forsøker 
å være en motvekt til dette. Her skal barna kunne leke på egne premisser, med voksne rundt 
seg som støttespillere, veiledere, inspiratorer og gode rollemodeller og lekekamerater.   

VENNEGARANTI
• PROFESJONELLE OG KVALIFISERTE 

VOKSNE SKAL STØTTE BARNAS 
UTVIKLING AV VENNEKOMPETANSE.

• BARNA SKAL STØTTES I FORSTÅ 
DE KODER SOM

• GJELDER FOR Å KOMME INN I EN 
BARNEGRUPPE OG FÅ SEG VENNER.
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DE YNGSTE BARNA I 
BARNEHAGEN

Rammeplanen for barnehagen sier at 
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 (RP 2017). På 
bakgrunn av dette arbeider FUS Nordbygdo 
målrettet for at barn og foreldre skal få en 
god start når de begynner i barnehagen. 
Den første tiden i barnehagen kan være 
avgjørende for hvordan barnet opplever 
de nye omgivelsene. I starten forsøker 
vi å skjerme de nye barna mest mulig. I 
tilvenningsfasen prøver vi å begrense antall 
voksne og barn de yngste må forholde seg til. 

Vi vil at foreldrene skal være sterkt 
involvert fra begynnelsen, både barn og 
foreldre skal kunne kjenne seg trygge på 
at barnehagen er et godt sted å være. 
Barnehagen har utarbeidet egne rutiner for 
tilvenning. Det er viktig å være forberedt på 
at det varierer hvor lang tid tilvenningen tar 
da barn er ulike på dette området. 

Arbeid med de yngste barna krever et 
bevisst og kompetent personale som jobber 
målrettet for å oppnå trygghet og trivsel for 
barna. Personalet må være inkluderende, 
anerkjennende og tilstedeværende for å 
skape en trygg og nær relasjon til barna. 
Professor May Britt Drugli er en av de 
som har forsket og satt søkelyset på barns 
møte med barnehagen. Hun seir at barn 

som har en trygg tilknytting til de voksne i 
barnehagen viser senere en bedre kognitiv 
og sosial utvikling enn andre barn  
(Drugli 2012).

Forutsigbarhet og faste rutiner må 
innarbeides på avdelingen for å legge 
best til rette for en trygg tilknytting. I 
praksis innebærer det at personalet bruker 
mye tid på gulvet i samspill med barna. 
Vi organiserer oss så mye som mulig i 
små grupper, for å skape rolige stunder. 
Aktiviteter blir organisert ut i fra barnas 
interesser og behov. For mange tilrettelagte 
aktiviteter kan derimot frata ettåringen den 
viktige nærkontakten (Drugli 2012). Det blir 
også viktig at avdelingen legger opp til en 
dagsrytme som samsvarer med de yngste 
barnas behov, i tillegg til faste rutiner som 
gir barna den nødvendige forutsigbarheten 
og tryggheten.

Omsorg har en stor plass i hverdagen til 
barna. Barna trenger tilgjengelige voksne 
som fungerer som en trygg base og har et 
fang de kan sitte på når de trenger det. Det 
er barnas primærbehov som søvn, mat og 
aktivitet som er utgangspunktet for hvordan 
vi legger opp dagen. Her er barnehagens 
oppgave å forstå barnas signaler og forme 
dagsrytmen etter dette.
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På avdelingen får barna kjenne på hvordan 
det er å være del av en gruppe og får 
med dette muligheten til å skape sin egen 
identitet sammen med andre. Det er i 
samvær med andre barn de utvikle sin 
sosial kompetanse. 

En god tilvenning og start i barnehagen 
er avgjørende for at barnet kan oppleve 
tilhørighet og trygghet til å leke, utforske 
og lære (Rammeplanen 2017). Vi bruker 
dette som et utgangspunkt for at barnet 
skal utvikle vennskap, god kommunikasjon, 
lekekompetanse og eventyrlyst som er FUS 
sine satsningsområder.  

Inkluderende og anerkjennende voksne, 
forutsigbarhet og faste rutiner trengs 
innarbeides på avdelinga for å legge best 
til rette for dette. I praksis innebærer det 
at personalet bruker mye tid på golvet i 
samspill med barna, ofte i små grupper. 
Her legg en opp til aktiviteter ut i fra 
barnas interesser, som for eksempel ulike 
sanseleker. Barna får her også kjenne på 
hvordan det er å være del av en gruppe 
og får med dette muligheten til å skape sin 
eigen identitet.

Det blir også viktig at avdelinga legger opp 
til en dagsrytme som samsvarer med de 
minste barnas behov, samt repeterende 
rutiner som bygg under den nødvendige 

forutsigbarheten og tryggheten. Samstundes 
får lek og omsorg stor plass i hverdagen til 
barna. Barna skal få sove når de er trøtte 
og spise når de sultne. Noen barn trenger å 
sove kl 10 på formiddagen og noen trenger 
å sove kl 12. Noen er veldig sultne når 
de våkner fra kvilen. Her er barnehagens 
oppgave å forstå barnas signaler og forme 
dagsrytmen etter barnas behov.

Som nevnt ovenfor, reagerer barn ulikt 
på den nye tilværelsen i barnehagen. 
Vi i barnehagen mener det er viktig å 
anerkjenne følelsene barna utrykker, enten 
det er gråt eller glede.

Personalet har under denne perioden tett 
kontakt med foreldre i forhold til hvordan 
det går med barnet i barnehagen, blant annet 
i form av oppdateringer via SMS.  
Foreldrene skal også få en god 
tilbakemelding i hentesituasjon. Vi tilbyr 
gjerne samtaler i forkant av barnehage- 
oppstart der en kan utveksle informasjon 
som gjeld barnet, samt ta en kikk i 
barnehagen/på avdeling.
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HVORDAN VI JOBBER MED 
OMSORG I NORDBYGDO FUS BHG?

Samspillet mellom voksne og barn og i barnegruppen innbyrdes gir barna grunnleggende 
erfaringer om seg sjøl i forhold til andre mennesker. Det er også i dette uformelle daglige 
samlivet mellom barn og voksne og barna innbyrdes at den grunnleggende utviklinga av 
språk og kommunikasjonsevne skjer. Omsorg er en viktig del av det uformelle samspillet 
i barnehagen. Omsorg forbindes med evne til å vise nærhet, ømhet, varme, godhet, 
hengivenhet, oppmerksomhet, tålmodighet og innleving.

Men, vi må ikke glemme at læring også er omsorg. All planlagt læring er omsorg. Barnets 
selvfølelse og mestring er nært knyttet til at barnet skal oppleve en god barndom. Derfor er 
omsorg også en viktig del av det pedagogiske tilbudet barnet får i barnehagen.

Ved første møte med barnehagen får barnet tildelt en primærkontakt. I tilvenningsperioden 
er primærkontakten spesielt viktig, for å hjelpe barnet til en god start i barnehagen. Primær-
kontakten skal stå for trygghet og nærhet, og hjelpe barnet til å fungere sammen med de andre.

VI VISER OMSORG OG ER TILSTEDEVÆRENDE, VED AT VI:
• tar imot barna om morgenen på en 

hyggelig og trygg måte for å hjelpe dem til 
en god avskjed med foreldrene

• hjelper barna til å ta kontakt med andre på 
en positiv måte

• veileder barna i konfliktsituasjoner og 
hjelper dem til å finne gode løsninger

• roser barna når de gjør noe positivt
• tilstedeværende for barna når de trenger 

et smil, en klem, et fang å sitte på, en 
hånd å holde i, noen å dele en opplevelse 
med, noen å le sammen med, hjelp, trøst, 
trygghet, empati, forståelse, støtte og 
oppmuntring

Vi gir barna de fysiologiske behovene som mat, søvn og toalett/bleieskift. 
Rammeplan: Barnehagen skal ivareta barnas behov for omsorg Omsorg er en forutsetning for 
barnas trygghet og trivsel, og for utvikling av empati og nestekjærlighet. Barnehagen skal gi 
barna mulighet til å utvikle tillit til seg selv og andre. I barnehagen skal alle barna oppleve å 
bli sett, forstått, respektert og få den hjelp og støtte de har behov for. Barnehagen skal aktivt 
legge til rette for omsorgsfulle relasjoner mellom barna og personalet og mellom barna, som 
grunnlag for trivsel, glede og mestring. Personalet skal arbeide for et miljø som ikke bare 
gjør barna til mottakere av omsorg, men som også verdsetter barnas egne omsorgshandling   
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BÆREKRAFTIG UTVIKLING 
Rammeplanen: «Barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. 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 har derfor en viktig oppgave i å fremme 
verdier, holdninger og praksis for mer bære- kraftige samfunn. Bærekraftig utvikling handler 
om at mennesker som lever i dag, får dekket sine grunnleggende behov uten å ødelegge 
fremtidige generasjoners mulighet til å dekke sine. Det handler om å tenke og handle lokalt, 
nasjo-nalt og globalt. Barnehagen skal bidra til at barna kan forstå at dagens handlinger 
har konsekvenser for fremtiden. Barnehagen skal legge grunnlag for barnas evne til å tenke 
kritisk, handle etisk og vise solidaritet. Barna skal gjøre erfaringer med å gi omsorg og 
ta vare på omgivelsene og naturen. For samiske barn betyr dette å leve i samklang med, 
nyttiggjøre seg av og høste av naturen. Barna skal få naturopplevelser og bli kjent med 
naturens mangfold, og barnehagen skal bidra til at barna opplever tilhørighet til naturen.»

BÆREKRAFTIG UTVIKLING ER EN STOR DEL AV DET SOM STÅR BESKREVET I 
KAPITTELET OM FRILUFTSLIV. BARNA FÅR OPPLEVE OG DELTA I: 
• Oppleve naturen og undring over naturens 

mangfoldighet
• De voksne nakker med barna slik at de blir 

bevisste sin påvirkning i miljøet ved å lære 
å sortere søppel. Være med å levere f.eks 
batterier og lys i kildesorterinen. 

• Barna blir opplært til å kildesortere avfall. 
• Ikke kaste mat. Mat behandles med respekt. 
• Ta vare på leker og utstyr. Reparere det 

som blir ødelagt istedenfor å hive. 
• Få erfaring med egen kropp og mestring. 

Lykkes på sine egne premisser.Oppleve 
glede ved å ferdes i naturen og få 
grunnleggende innsikt i natur, miljøvern og 
samspillet i naturen.

• Få erfaringer med og kunnskaper om 
dyr og vekster, og deres gjensidige 
avhengighet og betydning av 
matproduksjon. Barna begynner å se 
sammenhengen mellom menneske, 
naturen og en bærekraftig utvikling.

• Lage og spise mat ute. Enten ved 
grillhytten  eller på tur andre steder.  
Ha fokus på et sundt og fornuftig kosthold. 
Erfare hva naturen gir oss å spise.

• Vi bruker ting vi finner i naturen.  
Som f.eks planter til farging av garn. Lage 
suppe på grønnsaker vi har dyrket  
i barnehage.    
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MANGFOLD OG  
GJENSIDIG RESPEKT

Barna får møte ansatte av begge kjønn 
og fra forskjellige deler av verden. I 
Nordbygdo FUS har vi bevisst ansatt 
mennesker med forskjellig bakgrunn og 
med forskjellig alder. 

Barna vil oppleve i praksis at mennesker av 
forskjellige etniske opprinnelser, og med  
veldig forskjellig bakgrunn og utseende er 
likeverdige og vi har like stor respekt for 
alle uansett bakgrunn. 

Vi har barn med forskjellig bakgrunn fordelt 
på begge avdelingene. Forskjellige religioner 
og hensyn som må tas i forbindelse med 
disse blir møtt med respekt av personalet 
og behandlet på akkurat samme måte som 
andre ønsker i forhold til barnehagens 
innhold. Når personalet snakker om at vi 
f.eks ikke skal ha svin i middagen eller at et 
barn skal skjermes for bursdagsfeiringer, så 
gjøres dette på en måte som viser at det er 
naturlig og greit for oss å gjøre dette. Barna 
lærer at forskjeller er normalt og helt greit. 

Nordbygdo er bedrift med IA avtale med 
NAV. Vi er åpne for å ta imot mennesker 
som trenger språkpraksis, arbeidstrening 
eller varig tilrettelagt arbeid.  Gjennom å 
ta imot mennesker som trenger litt ekstra 
støtte, får barna flere voksne som tar vare 
på de, og de får møte voksne som har 
forskjellig bakgrunn og erfaringer i livet. 
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LIKESTILLING OG LIKEVERD 

Voksne i Nordbygdo FUS skal vise respekt 
og ha gode holdninger til alle, uavhengig av 
kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, 
kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, etnisitet, 
kultur, sosial status, språk, religion og livssyn. 

Vi oppmuntrer barna til å delta på alle slags 
aktiviteter, samtidig som vi skal respektere at 
barn har ulike preferanser når det kommer til 
lek og aktiviteter.   

Likestilling i Nordbygdo FUS handler om at 
barna, uavhengig av kjønn, funk- sjonsevne, 

seksuell orientering, kjønnsidentitet og 

kjønnsuttrykk, etnisitet, kultur, sosial status, 

språk, religion og livssyn får samme opplevelser 
og blir behandlet likt. Vi må i tillegg utfordre 
barna til å prøve seg på nye aktiviteter. 
Ansatte skal være bevisste på å legge til 
rette både aktiviteter og lek, slik at det er 
interessant for alle.  

Likestilling handler selvsagt også om likeverd. 
Likestilling og likeverd skal ligge til grunn 
for all læring og pedagogisk virksomhet i 
barnehagen. 

Etiske problemstillinger i forhold til våre 
holdninger og handlinger blir jevnlig diskutert 
og løftet fram i personalmøter og kurs. 

Barnehagen skal motvirke alle former for 
diskriminering og fremme nestekjærlighet. 

ARBEID MOT MOBBING: 
Ingen barn skal mobbe eller bli mobbet i 
barnehagen. Barns opplevelse av seg selv 
og sin egenverdi utvikler seg i samspill med 
omgivelsene. Mobbing er alvorlig fordi det 
har store personlige konsekvenser. Barn som 
utsettes for mobbing fratas både livsmot og 
verdighet. Forskning viser at både barn som 
mobber og barn som har opplevd mobbing 
har en forhøyet risiko for å utvikle psykiske 
vansker senere . Når barnehagen blir klar 
over at noen blir mobbet må barnehagen må 
handle raskt og ta grep som er nødvendig for 
at eventuell mobbing opphører. 

Samarbeid med foreldrene står sentralt i det 
miljøforebyggende arbeidet i barnehagen. 
Aktiv medvirkning og godt samarbeide med 
foreldrene er avgjørende dersom mobbing 
oppstår. 

Tiltak: - Styrke de ansattes kompetanse 
i arbeidet mot mobbing - Systematisk 
observasjon for å kartlegge relasjoner 
og vennskap blant barna. - Arbeide med 
barns samspillserfaringer (progresjonsplan 
for sosiale ferdigheter) - Arbeide med at 
alle barna har venner - Ha mobbing som 
tema på foreldremøte og invitere foreldre 
til medvirkning - Bruke Handlingsplan for 
uakseptabel atferd som et verktøy – Raskt 
involvere foreldrene til begge parter dersom 
mobbing observeres. – Oppfordre foreldrene 
til å komme til barnehagen og fortelle dersom 
barnet/barna forteller om mobbing eller 
utestegning i barnehagen. 
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BARNEHAGEN SOM 
KULTURARENA

Barnehagen er en kulturarena, hvor barna er medskaper av kulturen som oppstår her.

Barnekultur er kultur av, med og for barn, vi som arbeider i barnehagen har i oppgave å 
ta vare på og verne om denne kulturen. Dette innebærer at vi må legge til rette for gode 
lekemuligheter hvor barna blir inspirerte til å leke og uttrykke seg selv. Barn må få muligheter 
til å uttrykke seg gjennom mange «språk» og kombinere disse i lekende fellesskap og med 
ulike estetiske uttrykk. De voksnes rolle vil her være å støtte opp om barna, inspirere de, 
samt introdusere barna for ulike «estetiske uttrykksmåter

Barnehagen bør ta del i kulturen i nærmiljøet gjennom møte med institusjoner, 
organisasjoner og enkeltpersoner. Eldre generasjoner kan dele viktig kunnskap med barn og 
personalet i barnehagen. Personalet bør formidle tradisjoner som skaper tilhørighet gjennom 
bøker, litteratur, sang og musikk og kreativ virksomhet.

FLERKULTURELT ARBEID 
Nestekjærlighet, solidaritet, toleranse og respekt skal være grunnleggende verdier 
i barnehagen. I et globalt perspektiv er det viktig at barn utvikler nestekjærlighet og 
solidariske holdninger. I Nordbygdo FUS  er det barn og voksne som er fra ulike deler av 
verden. Det er av stor verdi for barnehagen at vi blir godt kjent med mangfoldet rundt oss.
I vårt eget land har vi samefolket som er minoritet av befolkningen. Vi lar barna bli kjent med 
samene og deres kultur ved å markere samefolkets nasjonaldag 06.02.

TRADISJONER I NORDBYGDO FUS 
• Luciafeiring der foreldrene blir invitert
• Kirkevandring
• Alternativ karneval med temafeiring
• Påskefrokost  
• 17 mai feiring
• Sommertur for 5 åringene (Vikingbyen på 

Karmøy)
• Sommeravslutning med markering av 

barna som skal begynne på skolen
• Museumsbesøk – varierer fra år til år.

• Turer til bilioteket
• Høstsuppe /høsttakkefest
• 1. vinterdag
• 1. sommerdag
• Lysfest i januar
• Karimesse
• Ryddeuke i mai
• Solsnufest/Nissefest for barn og 

personalet
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HØYTIDER OG FEIRINGER
Barnehagen bruker primstaven, og markerer noen av de gamle merkedagene på primstaven. 
Disse har nå blitt en del av barnehagens tradisjon.
• Vårjamndøgn
• Første sommerdag og FUS dagen  
• Gaukemesse
• Karimesse
• 1. vinterdag
• 1. sommerdag
 
På FUS dagen feirer vi vennskap. Dagen gjennomføres årlig den siste dagen i april. 
Aktiviteten varierer fra år til år og den skal være enkel å gjennomføre. Dagen skal være 
kulturbyggende og bidra til at arbeidet i FUS blir mer synlig.

De kristne høytidene er markert i tråd med hva rammeplanen for barnehager sier. Barna skal 
bli kjent med de norske høytidene, historien og tradisjonene rundt disse. Jul og påske er 
mest vanlige å markere.

Vi feirer barnas bursdag – en dag hvor hvert enkelt barn får stå i fokus. Barnet får med 
seg bilder fra bursdagsfeiringen hjem. Barnehagen serverer et litt ekstra kosemåltid, som 
smoothie eller frukt. 
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LIVSMESTRING OG HELSE 
Rammeplanen: «Barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon 
og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Barnas fysiske og psykiske helse skal fremmes 
i barnehagen. Barnehagen skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av 
egenverd og forebygge krenkelser og mobbing. Om et barn opplever krenkelser eller 
mobbing, må barnehagen håndtere, stoppe og følge opp dette».

Alle barn har rett til å få opplevelse følelsen av mestring og livsglede. Barnehagen viktigste 
jobb er derfor å bidra til at barnets fysiske og psykiske helse fremmes, samt at barnet 
opplever følelsen av egenverd. Barna skal tilbys muligheten for daglig fysisk aktivitet, som 
kan fremme barnas bevegelsesglede og motorisk utvikling. 

Nordbygdo FUS satser på et sterk friluftsliv og legger et grunnlag for at barna får lyst at 
være i naturen og opplever glede ved den. Alle barna skal være ute i løpet av dagen og 
oppleve naturen, friluftslivet, samt være med på turer i skogen, da barna ute i skogen får 
være naturlig fysisk aktive i leken. Ved at barna er ute i naturen stimulere vi fysisk og psykisk 
helse, samt opplevelsen av at naturen gir oss veksling imellom inntrykk og ro og hvile. 
Gode opplevelser i forhold til å være fysisk aktiv vil gi glede ved fysisk aktivitet senere, og 
styrke barnets motoriske utvikling. Barna får igjennom naturen erfaring med egen kropp og 
mestring, ved at ferdes i den og få kunnskap om dyr, miljø, planter og viktigheten av at verne 
om naturen. Igjennom naturen stimuleres barna til å bli nysgjerrige, fleksible, lære samhold, 
få nye kunnskaper, føle mestring, utvikle ønske om å utfordre egne grenser, utvise respekt, 
kjenne spenning og bli motiverte for å være mye ute i all slags vær.

SOSIAL KOMPETANSE SOM EN DEL AV BARNETS LIVSMESTRING OG HELSE:
Personale skal være bevist om hvor viktig vennskap er for barns helse og at vi har kjennskap 
til hvordan vi hjelper, støtter og veileder barna med at utvikle sosiale kompetanse.

I rammeplanens defineres sosial kompetanse som «en forutsetning for å fungere godt 
sammen med andre og omfatter ferdigheter, kunnskaper og holdninger som utvikles 
gjennom sosialt samspill. 

I barnehagen skal alle barn kunne erfare å være betydningsfulle for fellesskapet og å være i 
positivt samspill med barn og voksne. Barnehagen skal aktivt legge til rette for utvikling av 
vennskap og sosialt fellesskap. Barnas selvfølelse skal støttes, samtidig som de skal få hjelp 
til å mestre balansen mellom å ivareta egne behov og det å ta hensyn til andres behov.»
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PERSONALET OPPGAVER:
• Å være et støttende voksne som er veiviser i barnas samspill med andre og bidra til at alle 

har en venn og oppleve vennskap, samt lære å beholde venner 
• Skal bidra til læringsfelleskap der barna skal få bidra i egen og andres læring 
• Støtte barna i å ta andres perspektiv, se en sak fra flere synsvinkler og reflektere over 

egne og andres følelser, opplevelser og meninger 
• Samtale om normer for samhandling og invitere barna til å utforme normer for 

samhandling i fellesskap 
• Støtte barna i å sette egne grenser, respektere andres grenser og finne løsninger i 

konfliktsituasjoner 
• Forebygge, stoppe og følge opp diskriminering, utestenging, mobbing, krenkelser og 

uheldige samspillsmønstre. Nordbygo Fus har null tolleranse for mobbing, og jobber aktivt 
for å skape et godt og sunt miljø. 

Barn som har god sosial kompetanse har mulighet til å nå sosiale mål som å etablere positive 
sosiale relasjoner til jevnaldrende. Det handler også om å tilpasse seg normer og leve opp 
til sosiale forventninger hjemme og i barnehagen. Sosialt kompetente barn og unge kan 
uttrykke sine ønsker og behov, men også hevde sine meninger på en tydelig måte. Derfor 
bidrar sosial kompetanse til mestring av viktige utviklingsoppgaver på ulike alderstrinn, 
samtidig som den ruster barn og unge til å mestre utfordringer senere i livet. Etter hvert som 
barn øker sin kompetanse, blir de bedre i stand til å forstå og tilpasse seg sine omgivelser, og 
dyktigere til å påvirke andre slik at de får dekket sosiale behov. (Terje Ogden)
 
Sosial kompetanse blant barn vil føre til harmoni og balanse i en barnegruppe. I følge Terje 
Og den utvikles sosial kompetanse hos skolebarn ved at barna inngår i komplekse sosiale 
situasjoner hvor de vekselvis fortolker situasjoner og finjusterer egen atferd i henhold til dette.

HOVEDMÅL FOR FUS BARNEHAGENE ER AT:
• Barna skal ha et positivt selvbilde
• Barna skal være trygge og utforskende, trives i lek og ha vennekompetanse
• Barna skal ha det gøy i barnehagen
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Foreldrene skal forvente at barna leker i trygge omgivelser med tilstedeværende 
voksne. De skal møte en kultur det er godt å være en del av. Gjennom lek i lag med 
andre barn utvikler de venneegenskaper. (FUS sin serviceerklæring)

Barnehagen bruker bøker og pedagogisk verktøy der 
vi tar opp ulike følelser, konfliktløssing og empati. 
Verktøyet kan benyttes i samlinger eller konflikter i 
her-og-nå situasjonen.

(Dr. philos Terje Ogden er forskningsdirektør 
ved Atferdssenteret-Unirand og professor II ved 
Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo).

Nordbydo FUS legger til rette for at barna 
skal utvikle sosiale ferdigheter og evne til å 
kommunisere. Ved å ha vennskap som tema 
gjennom hele året. Her kan det f.eks være 
vennesamlinger, utarbeide retningslinjer sammen 
med barna på hva som er vennskap o.l. 

Noen kjennetegn på barn med gode sosiale ferdigheter og som er gode til å 
kommunisere:
• Barn som tar aktive valg.
• Barn som oppretter og beholder vennskap.
• Barn som viser omsorg for hverandre.
• Barn som kan tilpasse seg forskjellige mennesker, miljø og situasjoner.
• Barn som viser at de har grunnleggende trygghet, og tror på seg selv.
• Barn som lytter til hverandre.
• Barn som sier i fra om sine behov, f.eks.: jeg vil/vil ikke.
• Barn som setter ord på sine følelser, og som kan sette ord på andres følelser.
• Barn som uttrykker seg på mange forskjellige måter for å gjøre seg forstått, og at de kan 

kommunisere uten å skrike til hverandre eller slå hverandre.

I BARNEHAGEN SKAL 
BARNA BLI MØTT AV 
VOKSNE SOM ER:
• ANERKJENNENDE 
• STØTTENDE 
• LYDHØRE
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DANNING; EN DEL AV LIVSMESTRING:
• Vi møter barns spørsmål og undring på en 

etisk forsvarlig måte.
• Barnet får oppleve reel medvirkning.
• Barnet får støtte og veiledning på 

handlinger og holdninger. Danning og 
medvirkning kan ses som gjensidige 
prosesser. Slik kan barnet få et positivt 
forhold til seg selv og egen læringsprosess.

• Barnet skal veiledes til å utvikle respekt og 
forståelse for det som er annerledes.

• Alle barn har krav på å bli møtt som den de 
er. Personalet skal hjelpe barna til å forstå 
at egne handlinger kan gå ut over andre. 
Ikke alle handlinger er akseptable

• Bevisst valg av bøker, læremidler og ting 
som blir formidlet til barna ut i fra et etisk 
perspektiv.

• Vi utviser respekt for hverandre og er 
bevisst hvilke rollemodeller vi er ovenfor 
barna.

• Egenledelse er en viktig del av 
danningsprosessen.

Det er viktig at personalet er støttende og hjelper barnet med at mestre motgang. Når barna 
møter motgang lære de at møte utfordringer og blive kjent med egne og andres følelser. 
Barnets må støttes i at lære at regulere følelsene, oppmerksomheten og atferden sin.   

Derfor er livsmestring og helse en viktige del av det pedagogiske tilbud barnet får i barnehagen.

Danning er en livslang prosess som handler om å utvikle evnen til å reflektere over egne 
handlinger, væremåte og konsekvenser av dette. Danning er en prosess som skjer i 
samhandling med omgivelse, med andre barn og voksne, og er med på å skape forutsetningen 
for at barnet kan danne egne meninger, være kritisk og utviklende i sin tankegang.

“Danning er kunnskap som går inn i hodet, gjennom hjertet og ut i hendene - handling”.  

I BARNEHAGEN SKAL 
BARNA BLI MØTT AV 
VOKSNE SOM ER:
• ANERKJENNENDE 
• STØTTENDE 
• LYDHØRE
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SELVFØLELSE 
Det er viktig at vi jobber med barns selvfølelse og selvbilde gjennom å støtte å veilede 
dem gjennom å gi trygghet og omsorg. Alle barn er forskjellige, noen er stille, engstelige, 
utagerende, tar stor plass i gruppen og noen barn trenger støtte i å finne venner. Personalet 
må ha den faglige kompetanse som kreves for å forstå barna, og for at kunne stimulere 
barnas utvikling og vekst gjennom opplevelse av livsglede og livsmestring. Til det kreves 
tilstedeværende voksne som har en genuin glede og interesse for å jobbe med barn.  

Barnegrupper kan bestå av barn fra forskjellige samfunnslag som gjør at barna blir stimulert 
på ulike måter, derfor skal barnehagen ha en helsefremmende og forebyggende funksjon og 
bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Personalet skal også ha en bevisst forhold til at barna 
kan være utsatt for omsorgssvikt, voldt, og seksuelle overgrep, og vite hvordan dette kan 
forebygges og oppdages. Personale skal også kjenne til opplysningsplikt til barnevernet.

RO OG HVILE
Barnehagen skal legge til rette for at alle barn skal ha muligheten for ro og kvile. De minste 
sover etter avtale med foreldre, de fleste barn sover ute i friluft.  Organisere og planlegge 
hverdagen slik at det er rolige aktiviteter hvor det er mulig for ro og kvile i løpet av dagen. 
Vi skal skape et inne miljø som gir minst mulig stress, støy og dårlig luft. 

SLIK ARBEIDER VI I  
NORDBYGDO FUS BARNEHAGE MED  DANNING:

• Vi møter barns spørsmål og undring på en 
etisk forsvarlig måte.

• Barnet får oppleve reel medvirkning.
• Barnet får støtte og veiledning på 

handlinger og holdninger. Danning og med- 
virkning kan ses som gjensidige prosesser. 
Slik kan barnet få et positivt forhold til seg 
selv og egen læringsprosess.

• Barnet skal veiledes til å utvikle respekt og 
forståelse for det som er annerledes.

• Alle barn har krav på å bli møtt som den de 
er. Personalet skal hjelpe barna til å forstå 
at egne handlinger kan gå ut over andre.

• Ikke alle handlinger er akseptable
• Bevist valg av bøker, læremidler og ting 

som blir formidlet til barna ut i fra et etisk 
perspektiv.

• Vi utviser respekt for hverandre og er bevisst 
hvilke rollemodeller vi er ovenfor barna.

• Egenledelse er en viktig del av dannings- 
prosessen.
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MAT OG MATGLEDE:
SMARTMAT
Barnehageloven §2
Barnehagen skal ha en helsefremmende 
og en forebyggende funksjon og bidra til å 
utjevne sosiale forskjeller

FUS SmartMat er et mat- og måltidsprosjekt 
som først og fremst skal fremme matglede 
hos barna.  

Barn inspirerer hverandre i lek og 
felles aktiviteter. De er nysgjerrige og 
utforskende, og vår oppgave er å stimulere 
og oppmuntre barna til dette også ved 
måltidene, og gi dem nye smaksopplevelser. 
Barnehagen er en fin arena for å gjøre barna 
kjent med et variert utvalg av råvarer. Slik 
kan FUS barnehagene bidra til å gi barna et 
rikere og mer variert kosthold.
I barnehagen er vi svært aktive både inne 
og ute, derfor er det nødvendig at barna 
får riktig mat som gir de den energien 
de trenger for å kunne opprettholde 
aktivitetsnivået og konsentrasjonen i løpet 
av en barnehagedag.

Smart Mat handler om smartere valg: 
Vi bytter ut raffinerte råvarer med mer 
naturlige råvarer som fullkorn og urkorn. 
Vi begrenser inntaket av raffinert sukker til 
nesten ingenting. Vi velger heller naturlig 
søtningsstoffer som honning, frukt og bær. 
Vi velger økologisk når det er mulig. F.eks 
bruker vi alltid økologisk melk og ost.
Vi har også fokus på å skape gode måltid 

med fin atmosfære. Vi bruker tid på måltidet. 
Vår erfaring er at ikke alle barn vil spise 
grønsaker, men at dersom de får tilbud om 
grønsaken gjentatte ganger, så venner de 
seg til lukta, synet og smaken, og kan lære å 
like grønsaken etter hvert. Vi vil aldri tvinge 
barna til å spise, men alltid gi de tilbudet, og 
godt med tid til å venne seg til nye smaker.

Nordbygdo FUS Barnehage legger vekt på å 
servere barna trygg, ren og næringsrik mat, 
men viktigest av alt: et variert kosthold. 
Et variert kosthold gir barna kjennskap til 
mange ulike smaker, men vil også gi barna 
varierte nærings- stoffer. Vi serverer alltid 
frukt eller grønnsaker til barnet sitt måltid. 
Alle i personalet får derfor opplæring og 
kunnskap om hvilke matvarer vi bør servere 
barna og ikke.

Vi har havregrøt 3 frokoster i uken for å 
redusere antall brødmåltider, og serverer 
brødmat til et måltid om dagen. Vi har 
grønnsaker til alle måltider. Når vi serverer 
havregrøt varierer vi tilbehøret mellom 
blåbær, bringebær, finhakka eple med kanel, 
honning, rosiner, jord- bær o.l. Det er varm 
lunsj 2 til 3 dager i uken. 

Nordbygdo FUS ønsker at det å gi barna 
det optimale kostholdet skal være et 
samarbeids- prosjekt mellom barnehagen 
og hjemmet. Derfor ønsker vi en god dialog 
med foreldrene på dette området.
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FUS SMARTMAT BETYR AT:
1. Vi serverer grønsaker til måltidene.
• Vi serverer grønnsaker så ofte vi kan 

både oppskårne grønnsaker til brød- 
måltider, og varmmåltider med en stor 
andel grønnsaker.

2. Vi bruker ren fisk eller fiskemat med 
høyest mulig fiskeinnhold.

• Vi er nøye med å velge produkter med mest 
mulig fisk, dersom vi ikke serverer ren fisk.

3. Vi bruker rent kjøtt eller kjøttvarer med 
høyest mulig kjøttinnhold.

• Vi er nøye med å velge produkter med 
høyest mulig kjøttprosent, dersom vi ikke 
serverer rent kjøtt.

4. Vi bruker mest mulig næringsrikt korn.
• Vi bruker næringsrike kornsorter med 

mest mulig fullkorn (gjerne “gamle” korn- 
sorter som emmer, spelt og byggryn). Vi 
bruker også flere ulike typer belgfrukter 
(som for eksempel linser og bønner).

5. Vi balanserer inntaket av ulike typer fett.
• Det betyr at vi bruker plantefett som 

for eksempel olivenolje og kokosolje, 
samt meierifett fra smør og ulike melke- 
produkter.

6. Vi bruker vann som tørstedrikk.
• Vi drikker vann når vi er tørste, og koser 

oss heller med mindre mengder av annen 
drikke.

7. Vi bruker størst mulig grad naturlige 
søtningsstoffer.

• Det betyr av vi bruker naturlige søte ting 
som f.eks frukt, bær og honning (honning 
er ikke anbefalt til barn under ett år).

8. Vi har god balanse mellom varmmåltider 
og brødmåltider for å skape variasjon.

• Vi serverer alternativer til brødmåltidet så 
ofte vi kan, slik at barn får et mer variert 
kosthold og inntak av grønnsaker.
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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.

Barnehageloven § 3 Barns rett til medvirkning
FNs barnekonvensjon vektlegger at barn har rett til å si sin mening i alt som vedrører 
det, og barns meninger skal tillegges vekt. Barn har rett til å uttrykke seg og få 
innflytelse på alle sider ved sitt liv i barnehagen. Hvor omfattende medvirkningen vil 
være, og hvordan retten til medvirkning praktiseres, vil være avhengig av barns alder 
og funksjonsnivå. Barn må både få oppleve tilknytning og fellesskap og kjenne at de 
kan utøve sin selvbestemmelse og uttrykke egne intensjoner. Barn må støttes til å leve 
seg inn i andres situasjon og til å ta hensyn til andre. (Rammeplanen)

Medvirkning er ikke det samme som å bestemme. Barnet vil etter hvert lære å fortstå 
forskjellen på at det blir hørt og lyttet til og får lov å være med å påvirke, og det å få 
bestemme alt selv.

“De som alltid lar barna gjøre som de vil, har fullstendig misforstått begrepet frihet.
Det er direkte feigt å si til sine barn: Gjør som dere vil”.  – Astrid Lindgren
   

SLIK ARBEIDER VI I NORDBYGDO FUS BARNEHAGE FOR AT IMØTEKOMME DETTE:

• Vi har fleksible planer og dagsrytme.
• Lager rom for frilek og lar barna få ta egne 

valg.
• De voksne lytter til barna og skaper tid og 

rom for gode samtaler barn-voksen.
• De voksne er lydhøre for hva barna 

ønsker, hva de er opptatt av og hva de 
er interesserte i akkurat nå. Planer og 

aktiviteter blir delvis styrt av dette.
• Vi har barnesamtaler.
• Vi tar barna med på planleggingen av 

arbeidet med tema/prosjekter
• Barna får velge når det er hensiktsmessig for 

barnet.
• Barnet blir møtt med en grunnleggende og 

gjennomgripende respekt.
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PLANLEGGING, VURDERING & 
DOKUMENTASJON

Satsningsområder som evalueres hver år er basert på bruker og medarbeiderundersøkelsens 
resultater.

SATSNINGSOMRÅDER BASERT PÅ BRUKERUNDERSØKELSE VÅREN 2017:
• Mitt barn blir tatt hyggelig imot av en voksen om morgenen:

Vi ønsker at alle voksne og barn skal føle seg godt mottatt hver eneste morgen uansett. 
Derfor vil dette være et fokus gjennom hele året. Utarbeide plan for opplæring av nyansatte 
med spesielt fokus på foreldresamarbeid

• Vennegaranti – De ansatte skal øke sin kompetanse på hvordan barn utvikler vennskap, 
hvordan vi kan forebygge mobbing og hvordan vi hjelper barn videre i å utvikle sosial 
kompetanse som igjen fører til gode vennskap.

• Informasjon til foreldrene når barnet blir hentet om ettermiddagen. 
• Mer friluftsliv på alle avdelinger. Her har barnehagen laget en egen tiltaksplan for hvordan 

barnehagen skal klare å satse enda mer på friluftsliv og flere opplevelser ute i friluft. 

VI BRUKER DENNE MODELLEN FOR EVALUERING
Definere

MåleKontrollere

AnalysereImplementere
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EKSEMPEL: 
Alle barn og foreldre blir tatt hyggelig 
imot om morgenen:  
Hvorfor opplever ikke alle foreldre at de blir 
møtt? Hva kan vi gjøre for å forbedre dette?

DEFINERE
Hva er målet?
Hva vet du om omfang av det du vil forbedre, 
hyppighet og hvem som er involverte.
Når har man nådd målet og hva er 
begrensningene?

MÅLE
Hva skal vi forbedre?
• Hva er gapet mellom der vi er og der vi 

vil være?
• Samle informasjonen som er tilgjengelig, 

og vurder om dette er tilstrekkelig
• Vurdere troverdigheten til informasjonen 

du har tilgjengelig

ANALYSERE
Hva er den virkelige årsaken?
• Forsøk å finn rotårsak til utfordringer
• Prioriter hvilke rotårsaker man ønsker å 

forbedre
• Her er det viktig å skille på det å rette på 

noe som går galt og det å rette det som 
er kilden til problemet

IMPLEMENTERE/FORBEDRE
Hvordan skal vi implementere 
forbedringen?
• Opplæring/trening nye ferdigheter
• Rutineendringer/organisering
• Kollektive/individuelle tiltak

KONTROLLERE
Hvordan følger man opp at tiltaket får 
den ønskede effekten?
• Hvordan og når skal du måle effekt og 

evaluere forbedringen
• et tilstand rådene basert på 

tilbakemeldinger fra foreldrene i 
Brukerundersøkelsen.

Daglig leder og nestleder har hovedansvaret 
for at avdelingene følger opp de 
handlingsplanene som blir utarbeidet under 
evalueringene. Dette gjøres ved at ledelsen 
deltar på avdelingsmøtene og følger opp 
hvor avdelingene ligger i dette arbeidet.    
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VURDERING

Barnas rett til 
medbestemmelse

Foreldres rett til 
medvirkning

Hele personalgruppen

Hele personalgruppen

Pedagog

Foreldrene

Systematiske
observasjoner 

Samtaler, observasjoner 
og tolkninger av barnas 
signaler

Barnesamtaler med 
4- og 5 åringene

Foreldremøte/
foreldreråd*

Samarbeidsutvalg

Foreldresamtaler*

Ved overgangen 
barnehage - skole

I forkant av foreldre-
samtaler. Ellers ved behov

Kontinuerlig

En gang høst

Høst og vår

Gjennom hele året

Minimum 2 ganger i året

*Brukerundersøkelse i regi av FUS. Årlig spørreundersøkelse på våren. Hver forelder får svare anonymt på et spørreskjema.

Hvorfor 
vurdere?

Hvorfor 
vurdere?

Hvem 
vurderer?

Hvem 
vurderer?

Hvordan 
vurderer?

Hvordan 
vurderer?

Når?

Når?

Rammeplanen: Barns erfaringer og synspunkter skal inngå i vurderingsgrunnlaget. Barnehagen skal normalt ikke vurdere 
måloppnåelse hos enkeltbarn i forhold til gitte kriterier, avsnittet over om dokumentasjon av enkeltbarns utvikling.

Rammeplanen: Barnehagens styrer har et overordnet ansvar for at den pedagogiske virksomheten vurderes på en planlagt, 
systematisk og åpen måte. Styreren må sørge for at vurderingen foregår i forståelse med foreldrene og personalgruppen. 
Barneha-gens foreldreråd og samarbeidsutvalg skal ha mulighet til reell innflytelse på vurderingsprosessen.

Evalueres halvårlig i pedagogisk rapport. Pedagogisk rapport skrives av pedagogisk leder, men alle ansatte skal 
være med å evalurere disse områdene på avdelingsmøtene.

FAGOMRÅDENE OG 
 PROGRESJONSPLAN
Barnehagen har en egen progresjonsplan på 
arbeidet innenfor alle fagområdene.
Progresjonsplanen sikrer at barnet får et tilbud 
tilpasset alder og funksjonsnivå. Progresjons-
planen beskriver hva som er forventet på 
de forskjellige alderstrinnene, og hvilke 
aktiviteter vi vektlegger.

DE SYV FAGOMRÅDENE ER:
1. Kommunikasjon, språk og tekst
2. Kropp, bevegelse og helse
3. Kunst, miljø og kreativitet
4. Natur, miljø og teknikk
5. Etikk, religion og filosofi
6. Nærmiljø og samfunn
7. Antall, rom og form

Vi vektlegger å dokumentere fagområdene i 
 dokumentasjonen av hverdagen i barnehagen.
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PROGRESJONSPLAN
KROPP, BEVEGELSE OG HELSE
OMRÅDE MÅL FOR 

ALLE 
ALDERS-
GRUPPER 

1-2 ÅR 2-4 ÅR 4-6 ÅR  VOKSENROLLEN TILTAK/ 
AKTIVITET FOR Å FÅ 
 PROGRESJON

MÅLTID - 
KOST HOLD

Barna skal få økt 
kunnskap om 
sunt kosthold; i 
samarbeid med 
foreldre 
barna skal gis 
gode holdninger 
rundt måltid 
ro, tid og hygge 
skal prege 
 mål tidet.
 
Støtte, veilede 
og gi positive 
tilbakemeldinger. 
Tilby et attraktivt 
bord med variert 
kost – SMART.

Positive måltid, 
der barna deltar 
aktivt. Fokus på 
sunn og god mat.

Prøve og spise/
drikke selv. Holde 
koppen selv 
bli introdusert for 
å bruke glass/ 
kopp uten tut og 
lokk. Beherske 
skje/gaffel og 
kniv etter hvert. 
Få prøve å smøre 
selv.
 
Prøve å smake 
på alt. 
Få mulighet til å 
velge pålegg selv. 
Bli oppfordret til 
å spise opp før 
nytt på fatet. 
Prøve å spise 
skorpe. 
Øve seg på å 
takke for mat-
en.  

Vi øver på å 
rydde fat + kopp 
etter måltid.

Være med å lage 
mat og dekke 
bordet.

Sende/spørre 
etter mat.
Prøve å smøre 
selv. 
Spise skorpene. 
Ikke sleike på 
kniven. 
Ikke ta for mye/
mestre mengde 
pålegg. 

Spise opp det 
man har forsynt 
seg med. Og tyg-
ge ut av munnen 
før en tar mer.

Øve å skjenke 
melk, bruke tuber 
o.l.

Sitte i ro ved 
bordet. 
Prøve å holde 
en samtale. Ikke 
snakke med mat i 
munnen. 
Rydde etter seg. 
 
Tørre å smake på 
ny og ukjent mat. 

Kjenne til elemen-
tene av sunn og 
god mat - SMART 
MAT (sukkerkok i 
hodet).

Hjelpe de mindre. 

Smøre matpakke 
selv. 
Selvstendig ved 
måltidene.
 
Kjenne til elemen-
tene av sunn og 
god mat - SMART 
MAT (sukkerkok i 
hodet)

Delta ved matlag-
ing og dekking til 
måltid.

Snakke om virus/
bakterier.

Gode rammer ved måltid. Viktig å ha et 
fullstendig dekket bord før man setter 
seg. Starte måltidet med bordvers. 

De voksne sitter ned og har samtalen 
med barna i fokus. 
Vi spiser sammen, voksne som sitter å 
spiser sammen med barna, sender maten 
til hverandre, prate sammen. 
Prøv å gå minst mulig fra bordet.

Godta en innkjøringsfase der barna 
springer av stolen. 
Vi voksne oppfordrer barna til å sitte på 
stolen og vise at vi krever/forventer det 
under måltidet. 
Tenk bordplassering.

Alle smaker på maten, men dersom de 
ikke vil ha etter å ha smakt, så er det gre-
it. Vi har fokus på at maten er god – ikke 
på de som ikke liker den.

La barna få prøve selv, dele opp, tåle søl/
gris.
Tilby variert kost på bordet. 
Dele opp brødskiva i mindre biter. 
La barna få skorpa og prøve å spise den, 
del opp skorpa i små biter, øke etter hvert 
med oppmuntrende ord og positivitet. 
Dekke på med glass/kopper godta at det 
blir litt ”søl” når barnet skal lære å drikke 
av glass. Vise og hjelpe barna hvordan de 
drikker av glass – holde i sammen med 
barnet.
By fram pålegg- spør barnet om de vil 
ha for eksempel agurk, og varier det du 
tilbyr.
Barna ser at andre spiser annen mat, og 
får lyst til å prøve selv. 
Ikke legg så mye mat på fatet til barna av 
gangen. 
Barnet får ikke ny mat før de har spist 
opp det som er på fatet: “jeg ser at du vil 
ha ny skive, men…”. 
De voksne sier “takk for maten”, og 
oppmuntrer barna til å gjøre det/sier det 
sammen med barna. Event. synge ett 
felles bordvers til avslutning. 
 
Viktig at vi ser hvert enkelt barn og gir 
utfordringer/veiledning ut fra deres 
forutsetninger. 
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OMRÅDE MÅL FOR 
ALLE 
ALDERS-
GRUPPER 

1-2 ÅR 2-4 ÅR 4-6 ÅR  VOKSENROLLEN TILTAK/ 
AKTIVITET FOR Å FÅ 
 PROGRESJON

HYGIENE Håndvask/vaske 
ansikt, ikke gå 
med matrester i 
fjeset.
Lære om hygiene 
jfr. rammeplan 
(gode/onde bak-
terier, viktighet 
av såpe). 
Tilegne seg 
kunnskap/posi-
tive holdninger til 
god hygiene jfr 
rammeplan. 
Samarbeid 
med foreldre, 
informere om 
bleier, uttissing 
osv. 
Følge opp, få 
inn gode rutiner, 
være tilgjengelig 
gi konkrete besk-
jeder.
Bruke hansker.

Stellesituasjoner/
på- og avkled-
ning med fokus 
på deltakelse fra 
barna, og voksne 
som har fokus på 
tilstedeværelse 
og at barna klarer 
mye selv.

Vaske munn og 
fingre med hjelp 
av voksen, og 
etter hvert klarer 
mer selv. 
Få ny bleie min-
imum 2 gang pr. 
dag. 
Smokker kokes 
ved behov. 

Potte- og do-tren-
ing.
Gode rutiner med 
handvask og egen 
hygiene.

Holde for munnen 
ved hosting og 
nysing. 
Hente seg papir 
ved snørr, øve 
seg å tørke seg 
selv.

Selvstendig ved 
toalettbesøk.
5 åringen skal 
kunne tørke seg 
selv før de slutter 
i barnehagen.

De store barna 
skal hjelpe de 
mindre barna.

Gode rutiner på stellerom med be-
gynnende læring hvor barna ut fra hva de 
kan klare, deltar i stellet.

Skal være voksne med når flere barn 
vasker seg samtidig. Hjelpe barna med 
bretting av skjorte slik at de ikke blir våte.

Være nøye på å tørke bort snørr, oppfor-
dre barna til å hente papir for å tørke 
vekk snørr.
Skrive opp ved bleieskift og do-gåing på 
de minste, og ved behov. 
 
Følge opp rutiner, og bruke tilpasset 
utstyr.
Oppmuntre til å holde for munnen ved 
hosting 
Klar og tydelig på bordskikk ( jfr. pros-
essplan for måltid) 
Minne b. på at de ikke skal sleike på 
kniv/ ha hendene i nesa osv. 
Barna må få beskjed om å vaske hender 
etter at de har hatt hender i nesa/munn 
Minne barna på om at de må på do.

PÅ-
KLEDNING

Alt man kan 
gjøre selv skal 
man gjøre selv. 
Barna kan hjelpe 
hverandre og 
lære av hver-
andre. 
Bruke tid, gi rom 
for mestring.
Tenke organiser-
ing av grupper. 
Den voksne 
veileder og 
hjelper der det er 
behov. 
Oppmuntre og 
gi aner kjennelse 
når barnet me-
strer. 
Bevisst hva vi 
sier – benevning. 
Deltagende og 
observerende 
Passe på når 
barna går ut at 
klærne sitter der 
de skal. 
Involvere og 
inspirere foreldre 
til samarbeid. 

Finne plassen sin 
Den voksne 
benevner kropp 
og klær i situas-
jonen. 
Får lov til å holde 
på å prøve der 
det er rom 
Hente/sette på 
plass sko, legge 
lue i hylla osv. 
 
Begynne å prøve 
selv.
Trekke ned 
glidelås, prøve å 
ta av genser, buk-
se og lignende. 
Prøve å ta på 
ull bukser, regn-
bukser, dress osv.

Barna klarer 
mer ved av- og 
påkledning

Individuelt hva de 
mestrer. 
Forventer at 
barnet viser 
 interesse for å kle 
på seg selv. 
Kunne å kle på 
seg selv med 
oppmuntring av 
voksen. 
Prøve å ta på seg 
alle klærne selv 
(ullklær o.l).
Mestre å ta på 
dress og regntøy 
på føttene, få 
hjelp til  armene 
og hjelp til 
 knytting, og 
 votter/strikk over 
sko.
Ta vare på klærne 
sine og legge 
dem på plass, evt. 
foran hylla. 
Hjelpe hverandre.
Lære å vente på 
tur.

Ta fram klær med 
vei ledning fra 
voksen. 
Be hersker å kle 
på seg selv, men 
hjelp til å full føre. 
Må prøve å 
trekke over strikk 
over sko. 
Må mestre å ta på 
en vott. 
Legge på plass 
klærne selv (inne- 
og uteklær). 

5 åringene skal 
kunne kneppe 
knapper.
Øve på å knyte 
sko, ordne bor-
relås selv.

Bør forstå hva 
de skal ta på i 
forhold til været.
Holde orden på 
tingene sine, og 
orden i hylla. 
Finne fram klær 
selv. 
Kle på seg selv 
Mestre å ta strikk 
under sko.

Snakk med barna: “skal vi se, hvor er 
plassen din da” osv. 
Alltid benevne det vi gjør.
Finne fram klær – legg dem på gulvet 
ikke for mange barn i garderoben 
Begynne i rett tid. 
 
For å stimulere kan vi henvise til tidligere 
mestring: ”jeg vet jo at du klarer – du fikk 
det jo til da...”. 
Øve på det samme hjemme som i 
 barnehage. 

Gi mestringsoppgaver- for eksempel “i 
dag skal vi ta på bukse”.
Bruke større barn som rollemodeller. 
Bruk av humor. 
 
Bevisstgjøring på klær i forhold til været. 
Samarbeid med foreldrene om å holde 
det ryddig i hyllene – legge frem klær 
som skal være der.
Snakk med barna konkret om hvilke klær 
vi skal ha på i dag 
 
Med de eldste barna: spørre barna hva 
slags klær de tror de trenger – få de til å 
tenke, se sammenheng selv.

Aktive og bevisste voksne som ser 
enkeltbarnets potensiale, og stimulerer til 
videre målnåing.
 
Samarbeide med foreldre – 
 kommunikasjon - si fra hvis klær er for 
store-små, ødelagte osv. 
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OMRÅDE MÅL FOR 
ALLE ALDERS-
GRUPPER 

1-2 ÅR 2-4 ÅR 4-6 ÅR  VOKSENROLLEN TILTAK/ 
AKTIVITET FOR Å FÅ 
 PROGRESJON

KROPPSBEH-
ERSKELSE

FYSISK 
AKTIVITET 

Få utfordringer i 
hverdagen. 

Utfoldelse  innen 
ansvarlige grens-
er. 

Få et sunt og 
positivt forhold til 
egen kropp. 

All fysisk aktivitet 
må tilpasses alder 
og nivå. 
Være positive og 
aktive, oppfordre 
til mestring og 
selvstendighet. 

Være tilstede med 
barna. 

Krabbe og gå. 
Gå på korte turer. 
Veksle mellom 
vogn og gå selv.
Øve seg å gå i 
ulendt terreng, 
skog.

Reise seg selv når 
de faller.
Leke med 
 gjenstander, 
trille ball og øve 
seg på klatre opp 
og ned.
Prøve å klatre 
opp og sette seg 
på tripp-trapp-
stol, andre stoler. 

Legge til rette det 
fysiske miljøet 
slik at det blir god 
plass til “tumlel-
ek”

Springe, sykle, 
danse, ake, klatre, 
hoppe på et bein, 
gå selv på turer, 
øve seg på å gå 
i ulendt terreng, 
mestre å rulle, 
hoppe opp med 
samlede føtter, 
kaste ball,øve 
opp balansen, 
klare å sitte litt i 
ro, ved samling 
og andre aktivi-
teter. 
Øve på å tegne, 
male, lime, klippe 
med saks,perle 
og lignende for 
å bedre fin-
motorikk. 

Balansere, sykle, 
hoppe på ett 
bein, hoppe tau, 
klatre i trær og i 
klatresele,
utvikle pin-
settgrep.
Oppmuntre 
barna til å tegne 
mer detaljerte 
tegninger – mer 
utviklet fin-
motorikk.

Veve, lage dusker, 
klippe, finger-
hekling, sy o.l kan 
være finmotoriske 
aktiviteter.
 
Koordinere 
 bevegelser 
være modig – ut-
fordre seg selv.
Sparke fotball, 
øve på å sykle 
uten støttehjul, gå 
på ski og skøyter. 
Innøvd pin-
settgrep. 
Øve seg på å 
skrive navnet sitt. 

Gå lengre turer, 
og toppturer.
Ute i all slags vær.

Legge noe foran dem som motiverer å 
krabbe. 
Legge til rette for hinderløype 
Gå mye på tur. 
La barna leke inne og. Om vinteren 
 legger vi til rette for mer innelek, enn 
vår, sommer og høst. 
 
Sørge for at barna får tilgang på sykkel 
til sin aldersgruppe.
 
Tilby aktivitetene, utstyr er tilgjengelig 
og synlig. Aktive voksne.

FORSTÅELSE 
OG  RESPEKT 
FOR EGEN 
OG ANDRES 
KROPP.

SETTE 
GRENSER 
FOR EGEN 
KROPP

Lære dem å si nei 
når de opp lever 
noe de ikke vil. 
Lære å hjelpe 
andre/si fra til 
voksne. 
Vi voksne sette 
ord på barnas 
følelser. 
De voksne tar 
hensyn til barnets 
behov for kontakt 
og nærhet.
Ta hensyn til hva 
barnet vil.
Respektere  barnas 
intimsone. 
Barna får velge 
den voksne den 
vil ha, samtidig 
som de voksne 
jobber aktivt for at 
alle barna er tryg-
ge på de voksne 
på avdelingen, og 
voksne på resten 
av huset. 

Skal vise følelser. 
Lære å si nei.
Lære at de ikke 
skal bite og slå.
Begynne å sette 
ord på egne 
følelser.

Starte å tolke 
andres signaler.
Begynne å få 
forståelse for an-
dres kroppspråk. 
Lære seg hvordan 
de forholder seg 
til kroppen sin 
(selvstendighet). 
Dogåing – lære 
seg respekt for 
andre som er på 
do. 
Ikke erte med 
navn, kallenavn, 
skremme hver-
andre verbalt eller 
fysisk.

Si nei, når det 
er nok på en 
 passende måte. 
Kunne si fra, 
sette grenser for 
seg selv på en 
 passende måte. 
Tolke andres 
signaler.
Stoppe/ta hensyn 
til andres kropps-
språk. 
Eette seg inn i 
andres følelser og 
handle deretter – 
empati. 
Utvikle gode 
holdninger – eks. 
styre sinnet sitt 
og forståelse for 
andres følelser.

Respektere om barnet er lei seg, sint 
– som voksen skal du ikke le/bagatel-
lisere det.
Tema i samtaler, samling, bøker, 
sanger, rim/regler.
Voksne må gi barna begrep for de 
ulike følelsene - Steg for steg. 
Synliggjøre for barna hva konsekven-
sene blir om de slår, biter og lignende 
– gi de positiv oppmerksomhet på det 
positive de gjør.
Overse noen ganger, ikke alltid. 
 Kommentere slåing, biting og mobbing 
– først og fremst. 
Ha respekt for stellesituasjon – tolke 
kroppspråk - ta hensyn til det barnet 
signaliserer.

Voksne skjermer ved selvstimulring.
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OMRÅDE MÅL FOR 
ALLE ALDERS-
GRUPPER 

1-2 ÅR 2-4 ÅR 4-6 ÅR  VOKSENROLLEN TILTAK/ 
AKTIVITET FOR Å FÅ 
 PROGRESJON

LEK Leken er 
satsnings område 
for alle FUS 
barnehager, og vi 
vil legge til rette 
for lek både ute 
og inne

Funksjonslek/
sanselek
Symbollek
Parallell-lek

Symbollek, 
 konstruksjonslek 
og rollelek

Legge til rette for 
avanser rollelek
Regellek

Kommunikasjon, språk og tekst

VENNSKAP Alle skal ha minst 
en venn

Empati, det å 
være god
mot andre, og 
begrepene
lei seg, glad og 
sint.
Oppleve seg sett, 
hørt og
forstått.
”Min og din”

Kjenne igjen 
følelser. Undre
seg over 
følelses-uttrykk.
Forhandle, dele 
og forholde
seg til konflikt-
løsning.
Turtaking
Finne glede i 
samvær og
samspill med 
andre barn.
Respektere andre 
og seg selv, si 
positive ting til 
hverandre.
Få innsikt i andre 
kulturer

Utvikle evne til å 
løse konflikter
Føle respekt og 
toleranse.
Respektere 
og  akseptere 
 mangfold.
Ha klare for-
ventninger om å 
bli sett,
hørt og forstått av 
omgivelsene.
Begynnende 
 forståelse for den
enkeltes rettig-
heter og likeverd.

Etikk, religion og filosofi
Kommunikasjon, språk og tekst
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ANTALL, FORM OG ROM
MÅL FOR 
ALLE ALDERS-
GRUPPER 

1-2 ÅR 2-4 ÅR 4-6 ÅR FORSLAG TIL 
AKTIVITETER

VOKSENROLLEN
TILTAK/AKTIVITET FOR 
Å FÅ PROGRESJON

Få oppleve spen-
ning og glede ved 
å utforske og leke 
med tall og form.

Ta utgangspunkt i 
barnets utviklings-
nivå.

Benevning av 
ulike former vi har 
rundt oss.
Synliggjøring av 
ulike former. 
Alle ser, men 
forstår ikke; eks 
en ball – rund.

Bevisstgjøre oss 
voksne på hva vi 
kan gjøre i hver-
dagen 
undre oss sam-
men med barna, 
både når vi er inne 
og ute i barneha-
gen, og når vi er 
på tur.

Møte tall visuelt 
og med språk 
vite hva tall 1, 2 
og 3 er.
 
Få mulighet til å 
sortere og klas-
sifisere med ulikt 
materiell.

Lære seg å bruke 
sansene (sanse-
stimulering; føle, 
kjenne, ta på). 

Lære seg å kjenne 
runding/firkant.

Bli kjent med 
 begrep stor og lit-
en, lang og kort.

Finne plassen 
sin i garderoben, 
matbordet; 

Bruke begrep: 
foran, bak, over 
og under 

Orientere seg i 
barnehagen og 
vite hvor rom-
mene er 

Øve seg på 
sortering og lage 
mønster.
Bli kjent med 
begrep større enn 
og mindre enn.

Se ulikheter og 
likheter.
 
Bli kjent med mål 
og vekt. 

Kjenne til tallrek-
ka 1-10.

Se forskjell på, 
evt. tegne sirkel, 
firkant, trekant.

Utforske og leke 
med form og 
mønster.

Utvide tall og 
telleremser
Utvide forståelsen 
av mengde,møn-
ster, antall, form 
og sortering.

Forståelse for 
i går, i dag og i 
morgen.

Tegne, lage laby-
rinter. 
Tegne fra prikk til 
prikk og tall til tall 
lage egne møn-
stre.

Begynne å kjenne 
igjen tall uten å 
telle. 

Enkle regne-
stykker.

Kjennskap til 
klokka, ukedager 
og måneder.

Rekkefølge: først, 
sist.

Plassering: over, 
under, inne i, 
utenfor, bak, ved 
siden av.

Telleleker (fra 
de minste med 
å telle fingre og 
tær, indianer sang, 
telle-regler, sende 
raketter i bursdags-
samling, eventyr, 
rødt lys osv.).
 
Lek med former, leke 
med puttekasser, 
puslespill.
 
Titt-tei leker/Kims 
lek/Gjemsel.

Plassering: hvor 
er skoen – kan du 
sette…

Orientering: den er 
nær- langt borte.

Sortere og fordele: 
En til meg, en til 
deg..

Oppdagelsesturer, 
både inne og ute i 
barnehagen, og på 
turer.

Sortere form og 
farge.

Konstruksjons lek 
– duplo, lego, byg-
geklosser, snekring, 
natur materiale.

Plastelina, lekedeig, 
perler.

Takt og rytme. 

Benevning i hverdagen – ord 
på gjenstanders fasong og 
størrelser.

Se og observere hva barna kan. 

Bruke kroppen når vi teller. 
 
Deltagende på spill, viktig å 
kunne reglene. 
- deltakende/igangsettere i 
sangleker. 

Veilede barna i ulike 
mengdemål (baking). 

Stille spørsmål med barna; 
hva kan lages, bygges – vær 
utforskende. 
Legge til rette for eksperimen-
tering. 

Ta med barna på dekking av 
bord osv.

Barna er med på rydding i kass-
er, og hva som skal ligge hvor. 
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NATUR, MILJØ OG TEKNIKK
MÅL FOR 
ALLE ALDERS-
GRUPPER 

1-2 ÅR 2-4 ÅR 4-6 ÅR FORSLAG TIL 
AKTIVITETER

VOKSENROLLEN
TILTAK/AKTIVITET FOR 
Å FÅ PROGRESJON

Barna skal få 
oppleve glede og 
undring over na-
turens mangfold.

Barna skal ferdes 
mye ute i naturen.

Barna skal få grun-
nleggende innsikt 
i natur, miljøvern 
og samspillet i 
naturen.

Barna skal få tid 
til lek og læring i 
naturen.

Vi skal gi barna tid 
til å være nysgjer-
rige og undrende i 
naturen.

Barna skal få 
kunnskap om dyr, 
vekster og miljø.

Må få tid og rom 
til å få reflektere, 
fortelle om turer 
og opplevelser. 

Bli kjent med de an-
dre barna i gruppa, 
og lære seg kom-
petanse for hvordan 
vi samhandler med 
hverandre, og at 
betyr noe i felless-
kapet.
 
Bli kjent med 
nærmiljøet rundt 
barnehagen
- gå små turer i 
nærmiljøet 
- oppleve å være 
ute i naturen 
- utforske samme 
sted ved flere 
årstider 
- opplevelser hvor 
de kan kjenne på, 
sanse. 

Oppleve, erfare 
og få kjennskap til 
naturkreftene ved å 
være ute i all slags 
vær. På de dagene 
med dårligst vær, 
vått og kaldt trenger 
ikke turene å være 
lange.

Plante.
 
Sortere matsøppel, 
papir og glass.
 
Legge til rette for 
erfaringslæring- Bar-
na lærer om planter 
og dyr gjennom å 
se, ta på og lukte.
 
Fokus på teknikk i 
umiddelbar nærhet. 
– lysbryter, vannkran 
mm.

Begynnende 
kjennskap til digitale 
verktøy. 

Naturopplevelser 
i alle årstider 
– undring over 
naturens syklus.
 
Sortere søppel, 
plukke søppel. Ta 
vare på naturen.
Vi snakker om 
hvorfor. Drama-
tisering.
 
Erfaringslæring - 
utforske dyr og 
planter vi finner 
på vår vei. Få 
kunnskap om 
forskjellige dyre-, 
fugle- og fiskeart-
er. Trær, blomster 
og sopp. 

Kunnskap om hva 
som er spiselig.

Temperatur-
måling.
 
Vi har plansjer, 
oppslagsverk, 
utstyr til forskning 
tilgjengelig –, og 
med på tur.
 
Planting.
 
Få kjennskap til 
elementene jord, 
ild, lys og vann.

Utvikle videre 
kjennskap til 
digital verktøy.

Skille mellom 
flere dyre- og 
plantesorter 
Observere/ 
studere dyr.
 
Vi gir erfaringer 
med og kunn-
skaper om dyr 
og vekster og 
deres gjensidige 
avhengighet og 
betydning for 
matproduksjon

Videre kunnskap 
om hva som kan 
spises og ikke i 
naturen 
 
Vi lærer at men-
neske og natur 
er avhengig av 
hverandre
 
Vi stimulerer 
til undring og 
spørsmål i forhold 
til teknikk og 
fysikk. (Årsak – 
virkning)

Lære om reparas-
jon og gjenbruk.

Bruke digitale 
verktøy til lek og 
læring.
Søke på data etter 
informasjon.

Formingsaktivitet 
med det vi finner 
ute.

Lage bål, og mat 
ute.

Få bruke kniv, sag, 
øks.

Utforske leire, 
sand, vann, is og 
lys.

Lage urte-, 
blomster- og 
grønnsakhage. 
Være med å høste 
derfra.

Barna tar bilder 
selv.

Bruke faktabøker 
på tur.

Turkart.

Bruke speil, 
forstørrelsesglass, 
lupe, forstørrelses-
boks og kikkert.

Ipad, pc, overhead 
Være med å sette 
på kaffe, bruke 
kopimaskin, lami-
nere.

Være på tur ved og 
på sjøen, i skogen, 
på fjellet. På 
kanotur, trøbåttur, 
klatretur, elvevan-
dring.

Vi stimulerer til å bruke 
sansene og tar utgangspunkt i 
barns nysgjerrighet.
 
Vi opplever verden sammen 
med barna.

Vi skaper gruppeglede 
Vi kartlegger, er kjent og bruk-
er nærmiljø. 

Vi legger til rette, organisere i 
både små og store grupper. 

Er bevisst på at ro gir gode 
læringsmiljø.

Vi er anerkjennende i vår 
væremåte.

Være engasjert; lage dyrely-
der, være undrende sammen 
barna. 

Stopp barna som ”ødelegger” 
insekter, og gi gode alterna-
tiver. 

Gjøre naturen spennende.

Rollemodell i naturen; eks ikke 
kaste rask, plukke glasskår. 
 
Kunnskapsrike voksne.



47

ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI
MÅL FOR 
ALLE ALDERS-
GRUPPER 

1-2 ÅR 2-4 ÅR 4-6 ÅR FORSLAG TIL 
AKTIVITETER

VOKSENROLLEN
TILTAK/AKTIVITET FOR 
Å FÅ PROGRESJON

Tilegne seg sam-
funnets grunnleg-
gende verdier, 
tradisjoner og 
høytider.

Gi plass til undring 
og filosofering. 

Få hjelp i konf-
liktsituasjoner, 
få mulighet til 
å tilegne seg 
empati, og utvikle 
konstruktive og 
nære relasjoner til 
andre mennesker.

Null toleranse for 
utestegning og 
mobbing.

Oppleve respekt 
for sin kultur og 
religion.

Markere religiøse 
høytider.

Markere alle 
kulturer/land som 
er representert 
på avdelingen, for 
eksempel feire 
nasjonaldag, lage 
mat, temaarbeid
(samarbeid med 
foreldre). 

Markere samenes 
nasjonaldag.

God dialog og 
samarbeid med 
hjemmet.

Vise omsorg for 
hverandre
Utvikle empati 
(kunne sette seg inn 
i andres ståsted).
 
Få begynnende 
forståelse for at 
egne handlinger får 
konsekvenser.

Lære å hjelpe hver-
andre.
Lære å dele. 
Lære konflikthånd-
tering. 
Undring – samtaler 
Vise respekt for liv. 
 

Markere de ulike 
høytider ved visual-
isering og konkreter. 

Ta vare på hver-
andre. 

Vise respekt for 
andres ting. 

Ha forståelse 
for at egne 
handlinger får 
konsekvenser – 
egne valg og han-
dlinger påvirker 
situasjonen.
 
Får høre inn-
holdet i jule-
evangeliet, og 
påskeevangeliet 
i forhold til deres 
alder og modning.

Lærer sanger om 
jul og påske. 

Barna får innblikk 
i ”jul i gamle 
dager”, et annet 
perspektiv på for 
eksempel gaver. 

Forventninger om 
at de kan veilede 
og hjelpe andre 
med normene og 
reglene vi har i 
barnehagen. 

Være med å 
praktisere og 
overholde etiske 
retningslinjer. 

Kan løse konflik-
ter seg imellom, 
eller søke hjelp 
hos de voksne 
for å få hjelp til 
konfliktløsning.

Har empati – 
klarer å leve seg 
inn/forstå andre 
barn.

Øve seg på å lytte 
til hverandre, og 
å vente på tur.

Lære barna på 
å bli løsnings-
orientert.

Mer forståelse 
og innblikk i, 
for eksempel 
juleevangeliet, 
påskebudskapet. 

Fadderbarn.

Steg for steg 
 samlinger – bli 
kjent med ulike 
følelser, og egne 
følelsesmønstre.

Juleforberedelser 
– julevandring og 
julegudstjeneste 
for de eldste.

Markere påske-
høytiden.

Bruke bøker som 
tar opp filosofiske 
temaer, temaer 
rundt døden, 
fødsel, liv, religion, 
osv.

Bruke drama.

Barna må stå til 
ansvar for egne 
handlinger.

Være positive og gode 
 rollemodeller. 

Gi ros og anerkjennelse 
Samtale og åpenhet. 

Organisere i små grupper, 
voksne som er tett sammen 
med barna. 

La barna få oppleve likheter 
og ulikheter som verdifullt.

Innhente kunnskap om 
 religion som er representert 
på barnehagen. 

Møte alle barna med respekt 
for den de er.
Tid og nærhet til barna – slik 
at vi får tak i det som opptar 
barna. 
 
Veilede barna til å løse 
 konflikter.
Stimulere til refleksjon rundt 
vennskap og det å være 
forskjellige.

Skape rom for opplevelser, 
undring, ettertanke og gode 
samtaler.  
Skape interesse for og bidra 
til forståelse og toleranse for 
forskjellige kulturer og ulike 
måter å leve på. 

Stille spørsmål og undre seg 
sammen med barnet. 
 
Vise interesse og engasje-
ment. 
Møte barnet, tro, spørsmål og 
undring med alvor og respekt 
Være ydmyk i møte med 
andre. 

Vi er tydelige voksne i forhold 
til samfunnets normer og 
regler, hva som er rett og galt.

Markere kristne høytider.
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NÆRMILJØ OG SAMFUNN

KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST

MÅL FOR 
ALLE ALDERS-
GRUPPER 

1-2 ÅR 2-4 ÅR 4-6 ÅR FORSLAG TIL 
AKTIVITETER

VOKSENROLLEN
TILTAK/AKTIVITET FOR 
Å FÅ PROGRESJON

Vi lar barna få 
erfare at de har 
medbestemmelse 
på sin hverdag i 
barnehagen.

Få kunnskap 
om sam funnet 
 gjennom opp-
levelser og er-
faringer i nærmil-
jøet.

Oppleve at jenter 
og gutter er like-
stilte.

Markere 17. mai.

Bli kjent med den 
samiske kulturen, 
markere Samenes 
dag 6. februar.

Besøke Jens 
Bonde.

Bli kjent i og rundt 
barnehagen.

Oppleve dyr på 
nært hold.

Ta hensyn, være en 
del av ett felless-
kap.

Utvide kjennskap 
til nærmiljøet ved 
å gå lengre turer 
fra barnehagen.

Samarbeid.

Lære ulike skikker 
og tradisjoner i 
nærmiljøet.

Lære om likheter 
og ulikheter lokalt 
og globalt.

Utvide enda 
 videre kjennskap 
til nærmiljøet ved 
å gå lengre turer 
fra barnehagen.

Gå på tur til sko-
lene i nærmiljøet.

Videreutvikle 
forståelsen av 
lokale og globale 
likheter og ulik-
heter.

Ulike skikker og 
tradisjoner.
 
Presentere 
 nasjonale og 
lokale styrings-
ordninger. 
Lære om 
demokrati og 
medbestem-
melsesrett.

Lære om Norges 
historie.

Flagg, 17. maisanger
Samenes nasjonal-
sang - joik.

Gå på butikken.
Gå på biblioteket.
Gå i skolehagen.
Gå på museumet.
Besøke kommunehu-
set, kulturhuset.

Min tur. 
Avstemningstur.

Benytte foreldre 
med ulike yrker; 
besøke yrker.
 
Lære barna gode 
rutiner for trafikk-
sikkerhet. 

Godt samarbeid mellom 
avdelingene.

Godt samarbeid mellom Tyse 
og Prestagardskogen – besøke 
hverandre.

Være kjent og trygg i nærmil-
jøet.

La barna være med på alle 
stadier av tur; forberedelse, 
underveis og etterarbeid.

Forberede barna på ting som 
skal skje. 

Være bevist på, og ha 
kunnskap om kjønnsrolle-
mønster. Bevist på egne 
holdninger og verdier på 
dette området.
 
Forberede barna til skolestart 
ved samtale og besøk på 
skole.

MÅL FOR 
ALLE ALDERS-
GRUPPER 

1-2 ÅR 2-4 ÅR 4-6 ÅR FORSLAG TIL 
AKTIVITETER

VOKSENROLLEN
TILTAK/AKTIVITET FOR 
Å FÅ PROGRESJON

Vi legger til rette 
for et rikt språk-
miljø der både 
barn og voksne 
daglig opplever 
spenning og glede 
ved høytlesning, 
fortelling, sang og 
samtale.

Vi er tilstede 
der barn er. På 
småbarnsavde-
lingene er vi på 
gulvet. Tolker, 
lytter og ser og 
responderer på 
barnas signaler og 
kroppsspråk.

Vi kjenner betyd-
ningen av de ulike 
signalene barna 
gir. Vi bekrefter, 
benevner og 
gjentar ord riktig.

Vi har fokus på 
ulike situasjoner, 
barn kjenner seg 
igjen, vi setter 
ord på disse 
situasjonene.

Vi viser interesse for 
det barna utrykker og 
formidler, og vi er gode 
samtalepartnere i hver-
dagssituasjoner. Bruke 
disse mulighetene til 
aktiv språkstimulering.

Vi knytter det muntlige 
og skriftlige språket 
sammen.
Vi legger tilrette for lek 
med ord og fabulering.

Vi legger tilrette for 
lek med lyder og 
bokstaver muntlig og 
skriftlig.

Vi synliggjør skrift-
språket i det fysiske 
miljøet.

Vi er oppmerk-
somme på 
hvordan språket 
brukes til å 
konstruere lek, og 
deltar aktivt for 
å stimulere dette 
dersom det er 
nødvendig. 

Være støttende 
og undrende sam-
men med barna 
i forhold til lek 
med bokstaver og 
lesing.

Vi legger til rette 
for mye samtale 
med et utvidet 
fokus på det mel-
lommenneskelige.

Snakkepakken.
Steg for steg.
Bøker, bildebøk-
er og pekebøker, 
høytlesning.
Spill.

Ulike leke-
aktiviteter.
Bevegelseslek.

Rim, regler, tøyse 
med ord og 
uttrykk.

Dele i små grup-
per for å sikre at 
alle barna får ta 
til ordet oftere.

Bruke biblio-
teket.

Fremmer trygghet hos det 
enkelte barn, slik at barnet 
tør å utfolde seg språklig. 

Knytter språk til alt som 
gjøres og oppleves sammen 
med barna. 

Tar seg tid til å føre en 
samtale med barna, stiller 
spørsmål som inspirerer 
barna til språklig aktivitet, og 
ikke bare til ja og nei svar. 

Er observante i forhold til alle 
barna. 

Har bøker tilgjengelig. 

Ikke bare leser bøker, men 
også forteller eventyr, egne 
opplevelser og historier osv. 
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MÅL FOR 
ALLE ALDERS-
GRUPPER 

1-2 ÅR 2-4 ÅR 4-6 ÅR FORSLAG TIL 
AKTIVITETER

VOKSENROLLEN
TILTAK/AKTIVITET FOR 
Å FÅ PROGRESJON

Være bevisst at 
dette er en ord-
samlerperiode. 

Vi skaper et 
sparestimuler-
ende miljø i alle 
hverdagssituas-
joner, som påkle-
dingen, måltid, 
bleieskift mm.

Vi er bevisst det 
fysiske miljøet 
og legger til 
rette for ”tod-
dlerleken”.

Vi er delaktige i 
den begynnende 
rolleleken.
Vi introduserer 
enkle begreper 
som beskriver 
følelser.

Barna skal erfare 
og oppleve 
språk med alle 
sansene sine.

Sikre at alle barna 
deltar i tegneaktiviteter 
siden dette er starten 
på utvikling av skrifts-
pråket. 

Vi bruker tid på muntlig 
formidling av historier 
og fortelling.

Vi er bevisste på at 
barna har tilgjengelig 
språkstimulerende 
materiell.

Vi legger til rette for 
og deltar i rollelek, de 
voksne må se barnas 
signaler og der det 
er naturlig gå inn i 
rolleleken med et 
bevisst ønske om å 
stimulere språket rundt 
det temaet barna er 
opptatt av.

Vi bruker språket 
aktivt til å snakke om/
kjenne igjen følelser 
og begreper knyttet til 
dette.
 
Utvide sang, regle – og 
bokrepertoaret. 

Vi gir barna varierte 
opplevelser og erfa-
ringer som utgang-
spunkt for begrepsut-
vikling og samtale. 

Viktig å la barna delta i 
daglige gjøremål. 

Gi barna erfaring med 
gjenstander (kjenne 
på, smake på, lukte, 
høre, utforske osv.) 
for å utvikle ord og 
begrep.

Skape tekst, dikte, 
rime, ellinger, 
fabulere og tøyse 
med språket.

Oppmuntre til 
tegning, lese -og 
lekeskriving. 

Tema fra Steg for 
steg som om-
handler følelser og 
sosial kompetanse. 

Utnytte naturlige 
situasjoner for å 
lære om konflik-
tløsning.

Være bevisst 
bokvalget, bøkene 
bør appellere 
til refleksjon og 
samtale. 
Bruke samme 
bok flere ganger, 
gjentakelse retter 
etterhvert barnets 
oppmerksomhet 
fra bilde til tekst. 
 
Medvirke, plan-
legge og evaluere 
turer og aktiviteter.

Samtale om 
språket og ords 
betydning. 
 
Bruke fortset-
telsesbøker.

La barna delta 
i aktiviteter og 
situasjoner der 
skriftspråket 
brukes, for 
eksempel når det 
skal skrives fra 
“dagen i dag”, når 
det skal skrives 
handleliste o.l. 

Lek med former, 
tegner dem, 
benevner dem 
og bruker dem i 
hverdagslivet.

Måling, veiing, 
eksperimenter-
ing. 
 
Konstruksjonslek 
(Lego, Natur-
matriale, snekring 
mm.).
 
Lekelesing/
medlesning.

Bruke muntlige 
fortellinger 
med innslag av 
 konkreter og 
dramatisering.

Oppmuntre barna 
til å skrive navnet 
selv. ”Her-
meskrive”.

Vi setter tekst på 
tegninger.

Gå på jakt etter 
bokstavlyder.

Tar barna med på daglige 
gjøremål sjøl om dette tar 
lenger tid enn om vi skulle 
gjort det aleine. 

Tar barnas språklige innspill 
på alvor, viser entusiasme og 
engasjement. 

Lar leken stå i fokus både 
som metode og innhold i 
språkarbeidet. 

Ha satt seg inn i språkplanen 
for Nordbygdo FUS. Der er 
det enda mer informasjon om 
barn og språkutvikling, og 
flere tips og ideer til aktivi-
teter.
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KUNST, KULTUR OG KREATIVITET
MÅL FOR 
ALLE ALDERS-
GRUPPER 

1-2 ÅR 2-4 ÅR 4-6 ÅR FORSLAG TIL 
AKTIVITETER

VOKSENROLLEN
TILTAK/AKTIVITET FOR 
Å FÅ PROGRESJON

Barna får ta i bruk 
sin fantasi,  kreative 
tenkning og skaper-
glede. 

Bearbeide inn-
trykk og opp-
levelser gjennom 
uttrykk- skapende 
aktivitet, forming, 
dramatisering og 
tekstskaping. 

Ta vare på hvert en-
kelt barns  initiativ 
og  improvisasjon. 

Legge til rette for et 
inspirerende miljø 
i barnehagen ved 
å ha ulikt materiale 
og utstyr synlig/
tilgjengelig. 

Delta i tradisjoner 
ved barnehagen. 

Delta på ulike 
kulturtilbud; kon-
serter, utstillinger, 
festivaler, teater, 
osv. 

Vi voksne har fokus 
på prosessen og 
ikke bare på pro-
duktet. 

Synliggjøre 
prosess/produkt 
gjennom kunst-
utstilling. 

Sanger, rim og 
regler, litteratur + 
utstyr til drama-
tisering. 

Bruk av instrument-
er. 

Bruke årstidene, 
mye natur materialer 
og gjenbruk.

Introdusere barna 
for ulike forming-
smateriell og 
 teknikker.

Bruke kroppen/
sanse for å bli kjent 
med materialer 
(smake, lukte, røre, 
høre). 

Enkle fortellinger 
som stimulerer 
fantasien.

Kreativitet i leken, 
mye fokus på lek.

Få oppleve 
 dramatisering.

Musikk.
 
Prosessorientert.

Rollelek – 
 fantasilek.

Videreutvikle 
barnas form-
ings-musikk og 
drama- uttrykk.

Få kjennskap 
til at data kan 
være et kreativt 
verktøy 

Utvikle tegne-
ferdigheter.

Delta selv i 
dramatisering  
for andre- 
samlings stund, 
felles samling og 
temafester for 
foreldre.

4 åringene går 
Lucia.

Avansert rolle-
lek.

Øve på å stå i 
fokus.

Barna skal ut-
vikle elementær 
kunnskap om 
virkemidler, 
teknikk og form 
for å kunne 
utrykke seg 
estetisk i visuelt 
språk, musikk, 
dans og drama. 
Barna skal få 
oppleve at 
kunst, kultur og 
estetikk bidrar 
til nærhet og 
forståelse.
 
Tredimensjonal 
kunst.

Bruk av digitale 
verktøy.

Maling- primær-
farger (giftfri).
Fingermaling, store/
små pensler, 
blyanter, kullstifter.

Leire.
Ull.

Bygge hytte: spiker, 
tremateriale. 

Rive i papir.

Billedbøker, sang-
bøker.
Lage fortellinger, 
bøker, vitser, gåter.

Bevegelsessanger, 
spontansang.
Instrumenter.
Samlingsstund.

Utkledningsklær.
Rollelek.

Barneleker, tauhopp, 
strikk, sangleker. 

Hermelek.

Karneval – lage egne 
kostymer til karne-
val/utkledningsdag.

Gå på biblioteket, 
kulturhuset, se kun-
stverk i nærmiljøet, 
utstillinger, gallerier, 
skulpturer.

Bruke IKT.

Vi voksne har ansvar for å 
pirre nysgjerrigheten; aktive, 
engasjerte! 

Inspirerende voksne, inspira-
torer i leken.

Bruke ressurser i personalet 
og foreldregruppen. 

Sikre trygge materialer. 

Ta vare på barns initiativ; lyd, 
musikk, bevegelse.

Bruke bevegelser, stemme og 
ansiktsuttrykk. 

Dramatisere for barn. 

Undre seg sammen med 
barna, lese, benevne, synge, 
leike. 

Sette ord på følelser. 

Bruke foto for å snakke om 
opplevelser. 

Formidle eventyr gjennom 
fortelling og drama. 
 
Introdusere barna for 
 tradisjonelle barneleker.
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Rammeplanen: «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 plan- legge, vurdere og utvikle den pedagogiske 
virksomheten. Dokumentasjon av det pedagogiske arbeidet kan gi foreldre, lokalmiljøet og 
kommunen som barnehagemyndighet informasjon om hva barn opplever, lærer og gjør i 
barnehagen, og om hvordan barnehagen oppfyller kravene i barnehageloven og rammeplanen»

MÅNEDSBREV:
Et av redskapene i vurderingsarbeidet 
skal være dokumentasjonen i 
månedsbrevene. Her skal foreldrene 
få en god faglig dokumentasjon som 
bidrar til at de kan vurdere barnehagens 
faglige innhold. Månedsbrevene er også 
en del av den pedagogiske rapporten og 
halvårsevalueringen.

Resultatet fra brukerundersøkelsen og 
medarbeider undersøkelsen. Foreldrene blir 
tatt med i evaluering av tema, og de blir  
spurt på foreldemøte hva de ønsker å være 
med å evaluere.

BARNESAMTALER:
Pedagogene gjennomfører systematiske 
barne- samtaler med barna en gang i året 
fra barna er 4 år. Samtalene skal gi barnet 
mulighet til å fortelle fritt om sin opplevelse 
av barnehagen. Oppsummering fra samtalene 
skal brukes i planlegging av videre arbeid 
og skal inn i pedagogisk rapport fra hver 
avdeling på våren.

Barnehagen har en egen mal på disse 
samtalene, som gjør det enkelt for  
pedagogen å stille åpne spørsmål og få 
barnet til å reflektere. 

OBSERVASJONER:
Personalet observerer/legger merke til 
barnas respons på tilbudet i barnehagen. De 
største barna kan med letthet uttrykke hva de 
liker og hva de misliker. Barn med lite språk 
gir også tydelige signaler. Personalet skal 
være vare for dette og bruke informasjonen i 
videre arbeid og planlegging. For å forsterke 
observasjonene, kan personalet bruke 
bilder fra situasjonen som er beskrevet. Ved 
behov kan personalet benytte video, etter 
godkjenning av foreldre. 

FORELDREMØTER:
Det avvikles minimum 1 til 2 foreldremøter i 
året.

FORELDRESAMTALER:
To ganger i året får foreldrene tilbud 
om samtale med pedagogisk personale. 
Her er det også rom for å komme med 
tilbakemeldinger og ønsker som blir tatt med 
i videre arbeid og planlegging. Foreldrene kan 
få slike samtaler ellers i året ved behov.

FASTE OMRÅDER SOM VI EVALUERER ÅR ETTER ÅR:
• Personalsamarbeidet
• Barnehagens satsningsområder

DOKUMENTASJON
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DOKUMENTASJON SOM 
GRUNNLAG FOR REFLEKSJON  
OG LÆRING OG PLANLEGGING

Fra Rammeplanen: «Planleggingen må baseres på kunnskap om barns trivsel og 
allsidige utvikling, individuelt og i gruppe. Den skal også baseres på observasjon, 
dokumentasjon, refleksjon, systematisk vurdering og samtaler med barn og foreldre.»

Pedagogisk leder har ansvaret for at avdelingen er godt organisert og arbeidet er planlagt 
utifra et faglig ståsted. Dette vises utad gjennom:
• Årsplan (Offentlig)
• Månedsplan ( Intern for avdelingen)

• Ukeplan – detaljert med faglig begrunnelse, 
sendes ut til foreldrene hver uke.  
(For avdelingens foreldre)

Det blir dokumenter gjennom bilder på hemmelig lukket gruppe på facebook. Foreldrene 
godkjenner eller underkjenner denne formen for dokumentasjon. Her skal personalet utvise 
en etisk refleksjon og vurdering før de legger ut bilder av barn, samtidig som de imøteser 
foreldrenes ønske om bilder av sitt barn i barnehagehverdagen.  

Gjennom å dokumentere hva vi faktisk har gjort, viser vi at barna blir gitt de 
utviklingsmuligheter, lek, læring og omsorg som rammeplan for barnehagen skisserer.

Avdelingsleder har ansvar for arbeidet med dokumentasjon, men det kan utføres av alle ansatte.

Dokumentasjon knyttet til enkeltbarn kan nyttes i tilknytning til samarbeid med 
hjelpeinstanser utenfor barnehagen når dette skjer i samarbeid og forståelse med barnas 
foreldre/foresatte. Dersom det skal settes opp spesifikke mål for enkeltbarn, må dette 
ha en begrunnelse, og målene må settes i samarbeid med foreldrene og eventuelle 
samarbeidsparter utenfor barnehagen.

Denne typen dokumentasjon er underlagt taushetsplikt.

Registre i forbindelse med planlegging og observasjon kan være konsesjonspliktige etter 
personopplysningsloven 14. april 2000 nr. 31. Etter denne loven kreves det konsesjon fra 
Datatilsynet for å behandle sensitive person- opplysninger. Foreldrene har rett til å se 
dokumentasjon om egne barn.
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I Nordbygdo FUS barnehage bruker vi 
observasjonsmetodene “TRAS” eller “Alle 
med” og ASQ og ASQ-SE for å kartlegge 
barnets språkutvikling og sosiale kompetanse 
ved behov. Skjemaet brukes ofte som 
utgangspunkt for foreldresamtaler.

ASQ (AGES & STAGES QUESTIONNAIRES)
ASQ er foreldreutfylte skjemaer for 
observasjon og en strukturert samtale om 
barns utvikling.

Foreldreutfylte skjemaer brukes stadig mer 
internasjonalt, og ble normert og validert  
for norske forhold i 2003  
( Janson og Smith, 2003).

Helsestasjonene, barnevernstjenesten, PPT 
og barnehagene har rutiner for å identifisere 
utviklingsforsinkelser eller skjevutvikling 
så tidlig som mulig. Et evidensbasert 
og anerkjent observasjonsverktøy som 
vurderer barnets utvikling kan benyttes 
som utgangspunkt for en utdypende 
samtale med foreldrene om barnets 
utvikling, og som et ledd i et lokalt forankret 
forebyggingsprogram ved den en- heten/
avdelingen som benytter verktøyet. ASQ er 
foreldrebaserte skjemaer som kan brukes til 
en slik kartlegging og samtale om barnets 
ut- vikling på ulike alderstrinn, og det bidrar 

til at småbarnsforeldre inkluderes som 
aktive partnere i både vurdering, utforming 
og iverksetting av tiltak for å støtte barnets 
utvikling.

ASQ består av 19 ulike spørreskjemaer som 
fylles ut av foreldre eller andre med daglig 
ansvar eller tilsyn for barnet. Det finnes 
spørreskjemaer for aldrene 4, 6, 8, 10, 12, 
14, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 30, 33, 36, 42, 
48, 54 og 60 måneder. Hvert spørreskjema 
består av 30 spørsmål om barnets utvikling. 
Spørsmålene er skrevet i et enkelt og direkte 
språk, flere med illustrasjoner. Spørsmålene 
er delt inn i fem områder:
• Kommunikasjon
• Grovmotorikk
• Finmotorikk
• Problemløsning
• Personlig/sosialt

I tillegg blir omsorgsgiver stilt noen generelle 
spørsmål som angår bekymringer om barnets 
utvikling.

ASQ er frivillig for foreldrene. Men, vi håper 
at dette vil være et godt utgangspunkt 
for foreldre- samtalene ved oppstarten 
i barnehagen, og et godt alternativ til 
kartlegging av barn med f.eks TRAS eller “Alle 
med” hvor foreldrene er eksperter på sitt 
barn og vet mest om barnet.
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MØTEVIRKSOMHET
Vi har avdelingsmøte 1 gang pr uke. Avdelingsmøtene varer i en time, og blir avviklet i 
arbeidstiden.

1 gang i uken har vi pedagogisk team møte.

Ca 10 ganger i året har vi personalmøte på kveldstid. 3 timer.

Vi har 5 planleggingsdager i året, hvorav minst to brukes til kursing av personalet.

På personalmøtene har vi faglige diskusjoner, kurs og opplæring. Samt praktisk planlegging. 
Innimellom blir det også litt tid til praktisk arbeid på huset.

Det gjennomføres en omfattende og anonym medarbeiderundersøkelse hvert år. 

PERSONALSAMARBEID
& KOMPETANSEUTVIKLING
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KOMPETANSEPLAN FOR 
2017/2018
I perioden 2017–2018 skal alle nyansatte pedagogiske ledere og assistenter FUS på kurs 
omkring egenledelse i lek og læring med Kristian Sørensen og Marianne Godtfredson.
Barnehageåret 2017/2018  vil ha hovedfokus på implementering av ny rammeplan og deltagelse 
i Stord kommune sin satsning på «Inkluderende barnehage- og skolemiljø»  Barnehagen deltar 
i fylkeskommunal opplæring og internopplæring i FUS på den nye rammeplanen. 

Utover dette skal nyansatte pedagoger ha intern opplæring for nyutdannede. Som går over 
12. månder. 

Hele personalet skal i august ha et 5 timers førstehjelpskurs, med grunnleggende førstehjelp 
på barn og HRR. 

FUS har fokus på ledelse for sine daglige ledere i oktober, og vil ha kurs for ledere i dette. 
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PLAN FOR OVERGANGEN FRA 
BARNEHAGE TIL SKOLE
Felles plan for alle barnehagene i Stord kommune

Stord kommune har fastsatt en rutineplan for hvordan barnehagene og skolene skal sikre en 
god sammenheng og overgangen mellom barnehage og skole.

Du kan finne planen på www.stord.kommune.no : Les planen her
   

PLAN FOR OVERGANGEN MELLOM AVDELINGER I BARNEHAGEN
I løpet av høsten 2017 skal pedagoisk lederteam utarbeide en skriftlig og faglig begrunnet 
plan for overgangen mellom avdelinger. Fra liten til stor avdeling. Eller flytting til annen 
avdeling av andre grunner. 

Telefon: 53 41 53 50/416 81 108
E-post: dl.nordbygdo@bhg.no

http://www.stord.kommune.no
http://www.stord.kommune.no/Documents/barnehage/Overgangsplan-barnhage-skule-august-2016.pdf?epslanguage=no


NOTATER

PLAN FOR OVERGANGEN FRA 
BARNEHAGE TIL SKOLE
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