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INNLEDNING
Om barnehagen
Vi er en 5 avdelings barnehage som ligger i Maura i Nannestad.
Barnehagen er bygget som en avdelingsbarnehage. Barn og voksne har sin faste
avdelingstilhørighet, samtidig som barnehagen blir sett på som en helhet. Det blir lagt stor
vekt på samarbeid på tvers av avdelinger.
Bemanningen kan variere noe fra år til år, i år har vi 2 småbarnsavdelinger og 3 avdelinger for
barn i alderen 2-6 år.

Årsplanen
Barnehagens årsplan har flere funksjoner. Den skal være et pedagogisk arbeidsverktøy for
barnehagens personale og styre virksomheten i en bevisst og uttalt retning.
Planen er et utgangspunkt for foreldrenes mulighet til å påvirke barnehagens pedagogiske
innhold. Foreldrene skal ha mulighet til å medvirke og vi ønsker innspill og tilbakemeldinger.
Årsplanen gir informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid til eier, politikere, kommune,
barnehagens samarbeidspartnere og andre interessenter. Årsplanen er også grunnlag for
kommunens tilsyn med barnehagen.
Som et tillegg til årsplanen vil det lages månedsplaner på de ulike avdelingene. Her går vi mer
i detaljer på vårt arbeid. Vi evaluerer kontinuerlig vårt arbeid og justerer og endrer underveis.
Vi lytter til innspill fra barna, det er deres barnehagehverdag!
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BARNEHAGENS STYRINGSDOKUMENTER
Barnehageloven
Barnehagene i Norge styres etter Lov om barnehager. Den gir tydelige regler for hva
et barnehagetilbud skal inneholde, fastsetter barnehagens samfunnsmandat og hvilket
verdigrunnlag barnehagen skal bygge på.

Rammeplanen for barnehagen
Alle barnehager skal bygge sin virksomhet på innholdet og verdigrunnlaget til barnehageloven
og internasjonale konvensjoner Norge har sluttet seg til, slik som FNs konvensjon om barnets
rettigheter. Rammeplanen gir en forpliktende ramme for barnehagens innhold, oppgaver og
verdigrunnlag.

Progresjonsplan for fagområdene i rammeplanen i henhold til alder
Det skal utarbeides en progresjonsplan for hvert fagområde som nedfelles i årsplanen.

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

Forskrift om miljørettet helsevern
Vi arbeider kontinuerlig med miljørettet helsevern. Daglig
leder har hovedansvar for at vi har rutiner for internkontroll i
samarbeid med verneombudet.
Internkontroll er en kontroll barnehagen selv utfører, og som
dokumenterer at regelverket etterleves på en systematisk måte.
Lov om barnehager sier at barnehagen skal bidra til trivsel og
glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for
felleskap og vennskap.
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Dette sier FUS serviceerklæring
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Alle barn skal ha en venn
Barn trenger venner for å bli trygge.
Vennskap er grunnlaget for trivsel, utvikling
og læring.

Vi skal finne hverdagsmagi
Vi er oppmerksomme på, og legger til rette
for, de magiske øyeblikkene som oppstår når
et barn gjør en ny oppdagelse og utvider sin
horisont.

Vi skal være profesjonelle og gode
rollemodeller
Vi bruker vår kompetanse for at både barn
og voksne skal bli forstått og ivaretatt.

Vi skal se det beste i hvert barn
Vi identifiserer aktiviteter, lek eller oppgaver
som gir hvert barn mestringsfølelse og
anerkjennelse.

Vi skal ha lekekompetanse
I et utviklende lekemiljø med akkurat nok
veiledning, tilegner barn seg kunnskap og
opplever mestring. Vi lar leken komme først.

Styrende dokumenter
FUS serviceerklæring
FUS etiske retningslinjer
FUS overordnet fagplan

VÅRT VERDIGRUNNLAG
Eventyrlyst og mot
Personalet skal være spontane, engasjerte, la barna utfolde seg i det de er interessert i, dele
med hverandre, inspirere barna til lek, ha fokus på felleskap og mangfold og si JA dersom det
ikke er noen gode grunner til å si nei.
Vi tar vare på de små øyeblikkene!

Vennskap
Personalet skal jobbe kontinuerlig med sosial kompetanse. Vi skal arbeide med å gi barna den
kompetansen de trenger for å legge grunnlaget for gode vennskap og opprettholde vennskap.
Personalet skal støtte barna når de øver på å være en god venn og være aktive i barns
konfliktløsningsprosesser. Sammen med barna skal personalet skape felles opplevelser.
Hos oss skal alle barn og voksne være del av et godt fellesskap!

Lek og hverdagsmagi
Personalet skal fylle dagene med både frilek, organisert lek og tradisjonslek. Personalet skal
gi trygghet, oppmerksomhet og opplevelser. Delaktige voksne skal bidra til å skape vennskap
og glede.
Hos oss kommer leken først!

Språkmiljø
Personalet skal skape tid og rom for lek. Vi skal undre oss og filosofere sammen med barna.
Personalet skal ta barna på alvor og møte de der de er. På denne måten anerkjenner og
verdsetter vi barnas ulike kommunikasjonsuttrykk og fremmer god språkutvikling.
Vi skal gi rom for et godt samspill hvor alle tør å delta!
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Verdier
GLØDENDE – SKAPENDE – TILSTEDEVÆRENDE
Personalet skal i samarbeid med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek og
fremme læring og danning med verdiene i bunnen for alt vi gjør.
Vi skal skape en omsorgs og læringsarena det er godt å være en del av. For å skape
dette må personalet være:
Fantasifulle
Imøtekommende
Interesserte
Løsningsorienterte
Lekne og nysgjerrige
Åpne for innspill
Trygge og oppmerksomme
Lyttende med hele kroppen

FUS barnehagens 4 hovedmål
Mål for FUS barnehagene
FUS barn har et positivt selvbilde
FUS barn er trygge og forskende, trives i lek og har vennekompetanse
F US barn gleder seg til resten av livet, da de vet de har påvirkningsmuligheter og at
innspillene deres teller
FUS barn tenker tilbake på barnehagetiden med glede og fryd
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For å nå disse målene skal personalet:
Anerkjenne barns følelser og meninger
Gi trøst og ta gråt på alvor
Gi alle barn en følelse av mestring
Undre seg sammen med barna, det finnes ingen fasit!
Møte barn og voksne med respekt
Vise toleranse for hverandre
Være undrende
Stille åpne spørsmål
Gi barna valgmuligheter
La barna medvirke i egen hverdag og gi de erfaringer med å være en del av et demokrati
Si JA dersom vi ikke har en god grunn til å si nei.
Hverdagsmagien hos oss skal sette spor, vi skal ta vare på de små øyeblikkene
«Barnehagen skal fremme demokrati, mangfold og gjensidig respekt, likestilling, bærekraftig
utvikling, livsmestring og helse»
Rammeplanen 2017.

Likestilling og likeverd
«Barnehagen skal bygge sin virksomhet på prinsippet om likestilling og ikke-diskriminering
og bidra til at barna møter og skaper et likestilt samfunn»
Rammeplanen 2017.

Hvert barn er unikt og alle barn er kompetente, nysgjerrige, kreative, spontane og fordomsfrie.
Barnehagen skal motvirke alle former for diskriminering og fremme nestekjærlighet.

Livsmestring og helse
«Barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon og bidra til å utjevne
sosiale forskjeller»
Rammeplanen 2017.

Barnehagen skal fremme barnas fysiske og psykiske helse. Å jobbe med livsmestring og helse
i barnehagen er også viktig for å forebygge mobbing og diskriminering.
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Bærekraftig utvikling
«Barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen». «Barnehagen har derfor en
viktig oppgave i å fremme verdier, holdninger og praksis for et mer bærekraftig samfunn»
Rammeplanen 2017.

For å synliggjøre og arbeide med likestilling og likeverd, livsmestring og helse og
bærekraftig utvikling skal personalet i barnehagen:
Reflektere over egne holdninger
Gi jenter og gutter like muligheter og ha en bevisst og reflektert holdning til kjønnsroller
V
 ære gode rollemodeller og vise nestekjærlighet og toleranse for hverandre og synliggjøre
verdien av fellesskap
Ta barnas undring, spørsmål og tro på alvor og møte barna med genuin interesse og respekt
Gi barna varme, omsorg og kjærlighet
Snakke om at man kan bli lei seg, og at ord og handlinger kan påvirke andre
Fremme barnas bevegelsesglede ved selv å være fysisk aktivt deltagende
Gi barna en forståelse for hvordan man bruker og samtidig tar vare på miljøet og naturen
Være nysgjerrige og forskende i skogen og nærmiljøet sammen med barna

Omsorg
Omsorg forbindes med evnen til å vise nærhet, oppmerksomhet og tålmodighet. Barnehagen
skal gi barna muligheten til å utvikle tillit til seg selv og andre og sørge for at barna ikke bare
er mottagere av omsorg, men at deres omsorgshandlinger også blir verdsatt og sett.

Lek
Barnehagen skal tilrettelegge for allsidig lek hvor alle er integrert. Barnehagen gir tid og rom
for lek. Leken skal forstyrres så lite som mulig og hverdagen skal være fleksibel i forhold til
dette. Barna skal få leke på egne premisser, men med voksne rundt seg som gode støttespillere,
veiledere, inspiratorer og gode modeller.
Lek er barnas viktigste aktivitet!
Leken er barnas naturlige uttrykksform. Det å være mye ute gir ett større rom for lek. I leken
foregår det også viktige læringsprosesser, den fremmer utvikling på alle områder: intellektuelt,
språklig, fysisk, sosialt og emosjonelt. Gjennom lek utvikler barna sin identitet og selvfølelse
og barns sosiale kompetanse blir grunnlagt. Gjennom lek bearbeider barn opplevelser og
følelser og lærer å se disse og forstå disse i en sammenheng.
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Danning
En danningsprosess setter barnet i stand til å håndtere livet ved at de utvikler evnen til å
forholde seg prøvende og nysgjerrig til omverdenen og til å se seg selv som et verdifullt
medlem av ett større fellesskap.
Danning er en prosess som skjer i samhandling med omgivelsene og er med på å skape
forutsetninger for at barn kan danne egne meninger, være kritisk og utvikle sin tankegang.

Læring
Barnehagen skal skape et stimulerende miljø som støtter opp om barns lyst til å leke,
utforske, lære og mestre. Nysgjerrighet og vitebegjær skal anerkjennes og legges til grunn
for læringsprosessene. Vi skal bidra til et læringsfelleskap hvor barna får bidra både i egen og
andres læring.
Læring foregår i det daglige samspillet med andre mennesker og miljøet og er nært sammenvevd
med omsorg, danning og lek.

Slik skal personalet arbeide med omsorg, lek, danning og læring:
L egge til rette for at barna knytter seg til personalet og hverandre
S
 tøtte og oppmuntre barna til å vise omsorg og ta imot omsorg
T
 a initiativ til lek og delta i leken på barnas premisser
F remme et inkluderende miljø hvor alle barn kan delta i leken og erfare glede i leken
S
 tøtte barnas engasjement og deltagelse i fellesskapet
A
 nerkjenne og følge opp barnas perspektiver og handlinger
S
 tøtte og berike barnas initiativ, nysgjerrighet, læringslyst og tiltro til egne evner
S
 ørge for at alle barn får varierte og rike opplevelser og erfaringer
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PROSJEKTARBEID: INDIVIDET & VENNSKAP
Prosjektarbeid er en god arbeidsform for å innfri Rammeplanens krav i forhold til barns rett
til medvirkning og deltagelse. Vi har valgt å ha to prosjekt i barnehageåret som kommer.
Første halvåret vil vi ha individet som tema og etter nyttår vil vennskap være tema. Tanken
er at det skal være en naturlig overgang fra individet til vennskap og vi vil knytte dette
særlig opp mot psykisk helse og livsmestring. Hver avdeling vil arbeide på ulike måter og vi
gleder oss til å se mangfoldet og kreativiteten.
Når vi arbeider i prosjekt skapes det et nært samarbeid mellom barn og voksne. Personalet
skal gi barna grunnleggende kunnskap og støtte deres nysgjerrighet, kreativitet og
vitebegjær. Barna skal få delta i beslutningsprosessene og personalet skal støtte barna i å
engasjere seg og delta i fellesskapet. Fokuset vårt er at barna viser veien og at veien blir til
mens vi går.
Barna skal få tid og mulighet til å undre seg og vi skal legge til rette for refleksjon hos barna.
Prosjektarbeid krever tid, kunnskap og evnen til å ta valg. Barna skal medvirke til hva de skal
leke, lære og oppleve i barnehagen, men personalet må ta hovedansvaret for fremdriften i
prosjektene.
Vi har latt oss særlig inspirere av disse bøkene: «Pedagogikkens hjerte» av Lene Holte, «Alt
jeg kan» av Helle og Fløgstad, «Lyttende pedagogikk» av Ann Åberg og Rammeplanen.
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BARNEHAGENS SATSNINGSOMRÅDE:
LIVSMESTRING OG HELSE
Barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon og bidra til å utjevne
sosiale forskjeller. Både fysisk og psykisk helse skal ivaretas. Fysisk og psykisk helse henger
nært sammen og påvirker hverandre. Vi er opptatt av mestringsfølelse, vennskap og at alle
barna skal oppleve en indre trygghet på at de er viktige og betydningsfulle.
Barna skal støttes for å lære å mestre motgang, tilegne seg ulike verktøyer for å løse utfordringer
og bli kjent med egne og andres grenser og følelser. Barn med solid språklig kompetanse vil ha
gode forutsetninger for samspill med andre, deltagelse i lek, vennskap og læring.
Det er ingen annen arena som fremmer så mye positive følelser hos barn som leken. Barn
trenger god tid til lek som ikke er voksenstyrt, samtidig som de trenger at voksne er til stede
og involverer seg ved behov. Personalet skal være sensitive voksne som følger med på barnas
lek og skjønner når hun eller han skal involvere seg, eller når barna kan leke i fred.
Overordnet mål
Alle barn skal oppleve trivsel, glede og følelse av egenverd. Barna i vår barnehage skal bli tatt
på alvor og bli møtt i sin måte å kommunisere på.
De minste barna kommuniserer både kroppslig og verbalt, og personalet er aktivt lyttende,
slik at barnet blir møtt utfra modningsnivå og opplever og bli tatt på alvor.
Kjennetegn
B
 arnet er trygg på seg selv og kjent med egne og andres følelser.
K
 an sette grenser for egen kropp og respektere andres grenser.
M
 elder ifra om ulike behov og henvender seg til voksne for støtte og hjelp.
U
 ttrykker følelser, tanker, meninger og erfaringer på ulike måter.
V
 iser glede gjennom lek og hverdagsaktiviteter, gir uttrykk for mestring og signaliserer
hverdagsmagi.
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LIVSMESTRING I BARNEHAGEN PERSONALETS ROLLE
Positive erfaringer sammen med nærværende voksne og andre barn fremmer trivsel og
livsglede her og nå. Samtidig bidrar dette til robusthet og motstandskraft som gjør barna
bedre i stand til å tåle livets opp- og nedturer. Personalet skal legge til rette for dette
gjennom å by på variert fysisk aktivitet, legge til rette for allsidig lek og skape et godt
språkstimulerende miljø.
I arbeidet med å skape et helsefremmende miljø for fysisk og psykisk helse skal
personalet:
S
 kape tid og rom for leken og rolleleken især.
S
 tøtte barna i hverdagsaktiviteter og lek.
V
 ære lyttende og oppmerksomme på barnas ulike uttrykk.
B
 idra til å skape positive og trygge relasjoner.
G
 i barna et trygt miljø hvor de tør å la seg utfordre og prøve ut ulike sider ved samspill,
fellesskap og vennskap.
S
 tøtte barn i å mestre motgang, håndtere utfordringer og bli kjent med egne og andres
grenser.
B
 idra til å utvikle barnas toleranse og selv utvise respekt og toleranse.
B
 enevne følelser og snakke med barna om ulike følelser.
U
 ndre seg sammen med barna og gi de varierte og utfordrende bevegelsesmiljøer og
sanseopplevelser både i og utenfor barnehagens områder.
B
 idra til at barna får mestringsopplevelser og samtidig har noe å strekke seg etter.
S
 kape matglede og god stemning rundt måltidene.

Mye glede og positive
opplevelser bidrar til å hindre
psykiske vansker hos barn.
Barn trenger også gode
relasjoner og hjelp til å takle
følelser.
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BARNEHAGENS ØVRIGE MÅL OG SATSINGER
Faglig bakgrunn
Barnehageårene er en viktig periode for barnas følelsesmessige utvikling. Barnehagen har
derfor en viktig rolle i å tilrettelegge for utviklingen av barnas evne til å forstå og håndtere sin
emosjonelle verden og for utviklingen av barnas emosjonelle kompetanse
Barnet først er foruten FUS slagord, også en kompetanseutvikling i FUS barnehagene som
følges med et prosjekt via Universitetet i Oslo i barnehageåret 2019/2020. Barnet først bygger
på et forskningsbasert program, tuning in to kids (TIK), som har som mål å styrke barnas
emosjonelle og sosiale kompetanse, og CLASS observasjonsmetode som har tilsvarende mål i
forhold til emosjonell støtte, ved siden av å bedre læringsmiljøet i barnehagene. 49 barnehager
i FUS kjeden er med i kompetanseutviklingen som følges av forskningen.
TIK lærer omsorgspersonene egenskaper og teknikker for å gjenkjenne, forstå og håndtere
sine egne og barnas følelser. Barnet først er en kompetanseutvikling for alle barnehagenes
ansatte, der treningen foregår over tid og kan understøttes, utvikles og innarbeides i det
daglige arbeidet med barnehagens barn og i samarbeid med gode kollegaer. Det utvikles også
eget støttemateriell for arbeid på avdelingene.
Bakgrunn for forskningen
Nyere forskning viser at det er relasjonskompetansen til barnehagens ansatte som har
betydning for barnas opplevelse av kvalitet. Dette tar FUS på alvor og ønsker derfor å forske
på om kompetanseutviklingen til personalet bidrar til høyere kvalitet på den sosioemosjonelle
støtten, læringsstøtten og avdelingens organisering.
Målinger
Alle 49 barnehager vil bli målt før oppstart av kompetanseutviklingen. Dette baseres i hovedsak
på spørreskjemaer til barnehageansatte og barnas foreldre, men også observasjoner av
barnehagens personale. Forskningsspørsmålene fokuserer rundt de barnehageansattes evne
til emosjonsregulering og emosjonelle responsivitet, i tillegg til det sosiale og emosjonelle
klimaet i barnehagen. Etter endt forskning vil kompetanseutviklingen rulles ut i samtlige FUS
barnehager.
Samarbeidspartnere for kompetansehevingen og forskningsprosjektet: Ansatte ved Psykologisk
Institutt (PSI) ved Universitetet i Oslo (UiO), FUS AS ved fagansvarlig Hege Cecilie Eikseth og
Kompetansetjeneste for tidlig innsats ved Hanne Holme, Elin Olsen Kallevik og Marit Bergum
Hansen. Prosjektleder for forskningsprosjektet er førsteamanuensis Sophie Havighurst ved
PSI, UiO. Forskningsmedarbeider er Ida Tidemann, PhD-stipendiat ved PSI, UiO.
I Breenenga FUS barnehage starter vi arbeidet med implementeringen høsten 2020.
15

LEK & EGENLEDELSE
Leken har en sentral plass i barnehagen. Lek er en del av barnas egen kultur og en viktig del
av barndommen.
Barn bruker en rekke mentale verktøy når de løser dagligdagse utfordringer. Barn må også
kunne starte opp, planlegge og organisere egen atferd. De må kunne regulere egne følelser
i ulike situasjoner og være fleksible nok til å teste ut ulike løsninger når det kreves noe nytt
av dem.
Egenledelse brukes som en samlebetegnelse på overordnede funksjoner i hjernen vår som
setter i gang, styrer og regulerer atferden vår og FUS barnehagens har fokus på dette.
Kunnskapsdepartementet sier at DANNING innebærer en kontinuerlig prosess som blant
annet handler om å utvikle evnen til å reflektere over egne handlinger og væremåte.
Danning skjer i samspill med omgivelsene. I barnehagen vil disse samhandlingsprosessene i
stor grad finne sted i leken.
Slik vi velger å forstå dette vil da lek være en forutsetning for en danningsutvikling hos
barnet.

Den voksnes rolle i leken er viktig og personalet skal:
V
 ære tilstedeværende
V
 ære lyttende
V
 ære engasjert
H
 jelper leken videre når den stopper opp
G
 i barna nye impulser som tilfører leken og bidrar til å videreutvikle den
V
 ære nysgjerrig sammen med barna
O
 bservere og bidra ved behov
L egge til rette for barnas medvirkning
G
 i barna nok tid til frilek
B
 idra til å finne mulige løsninger
R
 eflektere over observasjonen man gjør av barnas lek
A
 nerkjenne lekens egenverdi
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REALFAG
Realfag er ett satsningsområde for alle barnehagene i Nannestad kommune. Vi vil i år ha
særlig fokus på naturfag og knytte dette opp mot satsningsområdet vårt livsmestring og helse.
Arbeid med realfag i barnehagen tar utgangspunkt i Rammeplan for barnehagen og skal foregå
på barnehagens premisser. I barnehagen er det først og fremst fagområdene «Antall, rom og
form» og «Natur, miljø og teknologi» som gir rammer for barnehagens realfaglige arbeid.
Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal få grunnleggende og
relevant kunnskap, og utvikler ferdigheter gjennom dagliglivets hendelser i samvær, lek og
strukturerte aktiviteter.
Det er viktig at barnehagen bidrar til at barna får positive erfaringer med naturen slik at de
blir glade i naturen. Opplevelser og erfaringer i naturen kan fremme forståelsen for naturens
egenart og barnas vilje til å verne om naturressursene og bidra til bærekraftig utvikling.
Barna få skal oppdage, utforske og skape strukturer og på denne måten forstå sammenhenger
i naturen, samfunnet og universet.

Fagområdet Antall, rom
og form omfatter lekende
og undersøkende arbeid
med
sammenligninger,
sortering,
plassering,
orientering, visualisering,
former, mønster, tall, telling
og måling. Det handler
også om å stille spørsmål,
resonnere, argumentere og
søke løsninger.

I arbeid med realfag skal personalet:
L egge til rette for mangfoldige naturopplevelser
hvor naturen blir brukt som arena for lek, undring,
utforskning og læring
G
 i barna tid og anledning til å stille spørsmål, reflektere
og lage egne forklaringer på problemstillinger
S
 ynliggjøre naturfenomener og reflektere sammen med
barna om sammenhenger i naturen
U
 tforske og eksperimentere sammen med barna
B
 ruker matematiske begreper reflektert og aktivt i
hverdagen
B
 ruke bøker, spill, musikk, digitale verktøy,
naturmaterialer, leker og utstyr for å inspirere barna til
matematisk tenkning
S
 tyrke barnas nysgjerrighet, matematikkglede og
interesse for matematiske sammenhenger
L egge til rette for matematiske erfaringer gjennom å
berike barnas lek og hverdag med matematiske ideer og
utdypende samtaler
S
 timulere og støtte barnas evne og utholdenhet i
problemløsing
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SMARTMAT
Høsten 2015 startet FUS opp prosjektet SmartMat. Målet med prosjektet er å sikre at mat
som serveres i FUS barnehagene gir energi, godt humør og en kvikk hjerne for barna.
Maten som serveres skal gi barna energi til lek og læring og legge grunnlaget for et sunt
kosthold resten av livet.
SmartMat betyr at:
V
 i serverer grønnsaker til måltidene
V
 i bruker ren fisk eller fiskemat med høyest mulig fiskeinnhold
V
 i bruker rent kjøtt eller kjøttvarer med høyest mulig kjøttinnhold
V
 i balanserer inntaket av ulike typer fett
V
 i bruker vann som tørstedrikk
V
 i bruker i størst mulig grad naturlige søtningsstoffer
V
 i har god balanse mellom varmmåltider og brødmåltider for å skape variasjon
Vi skal bruke den tiden vi trenger på å lage, spise og rydde etter maten. Matglede er langt
mer enn bare å spise!
Måltidene er en sosial arena hvor alle barn skal bli sett, anerkjent og få nok tid til å spise.
Barna har ofte mye på hjertet og vi skal ha tid til å lytte og bekrefte det de har å fortelle.
Personalet skal vite at:
M
 at og helse henger sammen
M
 at og fysisk tilstand henger sammen
M
 at og psykisk tilstand henger sammen
M
 åltid og trivsel henger sammen
L a barna få ta egne valg
M
 øte barna med anerkjennelse og respekt
V
 ære bevisst på bruken av ordet «nei»
H
 a barnesamtaler
H
 a intervju med 5 åringene
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BARNS MEDVIRKNING
Lov om barnehager lovfester barns rett til medvirkning. Barna skal få ta aktiv del i barnehagens
planlegging og vurdering.
FN’s barnekonvensjon sier at:
«Barnet har rett til å si sin mening i alt som vedrører det og barnets meninger skal tillegges
vekt»
I arbeid med barns medvirkning skal personalet:
H
 a fleksible planer for dagsrytmen
L age rom for frilek
L ytte til barna og skape tid og rom for de gode samtalene mellom barn og voksen
V
 ære lydhøre for hva barna ønsker, hva de er opptatt av og planlegge aktiviteter rundt
barnas interesser
«De som alltid lar barna gjøre som de vil, har misforstått begrepet frihet. Det er feigt å si til
sine barn: Gjør som dere vil»
Sitat: Astrid Lindgren

«FUS barn vet at de har påvirkningsmulighet og at
innspillene deres teller»
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BARNEHAGEN SOM KULTURARENA, HØYTIDER
OG MARKERINGER
I Norge er befolkningen preget av kulturelt, språklig og religiøst mangfold. Kultur handler
om tradisjoner og arv og barnehagen har en viktig rolle i barns utvikling av egen kulturelle
identitet.
Barnas egen kulturskaping og lek fremmer kommunikasjon på tvers av kulturer. Bevissthet
rundt egen kultur og delaktighet rundt andres kultur skal bidra til at barna kan sette seg inn i
andres sted.
Barnas møte med tradisjoner og kulturer legger grunnlaget for respektfull samhandling
mellom etniske grupper.
«Barnehagen skal være en kulturarena hvor barna er medskapere av egen kultur i en
atmosfære preget av humor og glede»
Rammeplanen 2017.

Vi feirer barnas bursdag, dette er en dag hvor hvert enkelt barn får stå i fokus. Det blir blant
annet feiret med flagg, krone og bilde på døra.
I vår FUS barnehage har vi disse markeringene:
B
 limE dagen
F N uke
L ucia
N
 issefest
L ysfest
S
 amefolkets dag
K
 arneval
S
 ki/aktivitetsdag
B
 arnehagedagen
P
 åskefrokost
F US dagen
R
 usken uke
1 7. mai
S
 ommerfest
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OVERGANGER - DE MINSTE I BARNEHAGEN
Mål
Personalet skal være en trygg base for barnet og bidra til at barnet får en trygg og god
tilknytning til de voksne på avdelingen.

Tilknytning
Barn trenger å knytte seg til en eller flere voksne for å etablere en trygghet i tilværelsen. Denne
tryggheten vil være en base som barnet kan vende tilbake til når det utforsker omgivelsene.
Barn knytter seg ikke bare til de voksne, men også til hverandre. Dette kan vi se gjennom
måten de uttrykker glede over samværet, ved at de er opptatt av hva de andre barna gjør og
at de ønsker å være i nærheten av de rundt seg. Det er viktig at de voksne ser betydningen
av vennskap mellom barna og bygger opp under situasjoner der barna kan etablere og utvikle
vennskap.
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OVERGANGER – INTERNT I BARNEHAGEN OG
VIDERE TIL SKOLE
Kommunikasjon
Små barn kommuniserer variert og mangesidig med omverdenen, gjennom kroppsspråk,
lyder og ord. Hvor barnet har fokus kan vi lese gjennom å følge blikket deres, ved å se hvilken
vei hodet er rettet og hvor kroppen krabber eller går.
Småbarnas kommunikasjon stiller store krav til de voksne i barnehagen. Å lese kroppen
deres, å tolke lydene og ordene krever trening og ikke minst vilje og evnen til å se. Når barn
kommuniserer må vi bekrefte uttrykkene deres og vise at vi ønsker å forstå de. Vi arbeider
bevisst for at barna skal bli selvstendige, både i forhold til praktiske gjøremål og i forhold til
å ta egne avgjørelser. Dette begynner hos de minste ved å skape en indre trygget hos barnet
gjennom medvirkning i egen hverdag

Overganger internt i barnehagen
Personalet skal sørge for at det oppleves trygt å bytte avdeling innad i barnehagen. Foreldre
og barn skal få tid til å bli kjent og venne seg til nye omgivelser, nye barn og nye voksne.
Personalet skal være kjent med alle barna i barnehagen og ta initiativ til kontakt på tvers av
avdelingene.

Overgang mellom barnehage og skole
Barnehage og skole er begge institusjoner for omsorg, lek, læring og danning. I barnehagen
legger vi til rette for at barna får ta avskjed med barnehagen på en god måte, at de gleder seg
til å starte på skolen og opplever at det er en sammenheng mellom barnehage og skole.
Vi har en god dialog med grunnskolen og har avklart forventninger til barna i forbindelse med
overgangen fra barnehage til skole.
Personalet i barnehagen skal:
M
 øte barn på en anerkjennende måte
V
 ære tilstede i øyeblikkene med barna
S
 kape ett språkstimulerende miljø
B
 ygge tilknytning og trygghet til hvert barn
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BARNET
FØRST!
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PLANLEGGING, VURDERING OG
DOKUMENTASJON
Barna skal kunne ta vare på seg selv og andre, de skal utvikle empati og omsorg for hverandre
og være en god lekekompis.
Barn med venner og vennekompetanse innehar en trygghet i forhold til relasjoner med andre.
De eier strategier for å skaffe seg nye venner og har en stadig sosial utvikling. Dette bidrar ofte
til at de møter skolen og læringsarbeidet på en positiv måte med nysgjerrighet og lærelyst.
Vi arbeider bevisst for at barna skal bli selvstendige, både i forhold til praktiske gjøremål og i
forhold til å ta egne avgjørelser.
I tillegg til dette vil vi arbeide med skoleforberedende aktiviteter som å bli kjent med tall,
bokstaver, former og begreper. Vi vil også ha et fokus på miljø og miljøvern.
Mål for førskolegruppa:
B
 arna skal ha tro på seg selv
B
 arna skal kjenne egne grenser
B
 arna skal håndtere egne følelser og be om hjelp ved behov
Barnehagen er en pedagogisk virksomhet som skal planlegges, vurderes og dokumenteres,
dette er Rammeplanen tydelig på. Den presiserer også at planene må være såpass fleksible at
det er rom for spontanitet og barns medvirkning.

Planlegging
Planlegging gir grunnlag for å tenke og handle langsiktig og systematisk i det pedagogiske
arbeidet. Planlegging skal sikre kontinuitet og progresjon både for enkeltbarn og hele
barnegruppa.
Planleggingen skal baseres på kunnskap om barns trivsel og allsidige utvikling. Den skal også
baseres på observasjon, dokumentasjon, refleksjon, vurdering og samtaler med barn og
foreldre.
For å nå disse målene skal personalet:
S
 ynliggjøre og verdsette ulik behov, meninger og perspektiver
U
 tfordre barnas tenkning og invitere dem inn i utforskende samtaler
T
 ilrettelegge for meningsfylte opplevelser
S
 tøtte barnas positive selvforståelse
24

KOMPETANSEPLAN FOR PERSONALET
Vurderingsarbeidet skal bygge på refleksjonene til hele personalgruppen og i nært samarbeid
med foreldre og barn.

Dokumentasjon
Dokumentasjonen skal åpne opp for en kritisk og reflekterende praksis. Dokumentasjonen
skal gi informasjon om hva barna opplever i barnehagen.
Vi har et stort etisk ansvar når barns lek, læring og arbeid skal dokumenteres, det er viktig at
vi er bevisst på hvem vi dokumenterer for og at barna får medvirke.
Det forventes at alle ansatte holder seg faglig oppdatert og søker faglig påfyll.
De ansatte skal være kjent med Rammeplanen og bruke den aktivt i arbeidet i barnehagen.
De skal også ha elementær kunnskap om Lov om barnehager og ha kjennskap til de ulike
stortingsmeldingene som blir gitt ut.
Personalet skal være til inspirasjon for hverandre og samarbeide om planlegging, gjennomføring
og vurderinger, også på tvers av avdelingene.
Hele personalet er med på utarbeidelsen av årsplanen, det betyr også at den forplikter for alle
ansatte.
Vi vurderer og dokumenterer arbeidet vårt fordi vi ønsker:
Å
 videreføre det som er bra og for å kunne se hva som trengs og endres
Å
 øke kompetansen til personalet
Å
 oppnå en felles forståelse av mål
Å
 styrke det vi er gode på
Å
 sørge for at barnas rett til medbestemmelse blir ivaretatt
Å
 sørge for at foreldrenes medvirkning blir ivaretatt
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SAMARBEID
Kompetanseheving av personalet består av blant annet:
J evnlige førstehjelpskurs
V
 eiledning av nyutdannede pedagoger
E gen opplæring av nyansatte
B
 rannvernkurs
H
 MS kurs for brannvernleder og daglig leder
F US kjedens kurstilbud for sine medarbeidere og læringsøkter
U
 like kurs i samarbeid med kommunen
A
 nnet faglig påfyll og kurs som bidrar til å øke kompetansen til personalet
R
 efleksjon på personalmøter og planleggingsdager
A
 rbeid med praksisfortellinger
Personalet skal være gode rollemodeller for barna, men også for hverandre. Vi skal sammen
skape hverdagsmagi og vekke barnas nysgjerrighet og tilføre nye impulser i form av ulike
opplevelser i hverdagen. Vi skal reflektere over barnehagens verdier og legge særlig vekt på
etikk.

Barnehagens eier
Barnehagen blir drevet som et AS hvor Trygge barnehager er eneste andelseier.

Samarbeid mellom hjem og barnehage
Barnehagen skal være et sted hvor hele familien føler seg velkommen. Foresatte, barn og
ansatte skal sammen lage gode møter mellom mennesker. Kontakten mellom personalet og de
foresatte er viktig for barnets trivsel i barnehagen. For barnehagen er de foresatte en viktig
ressurs og vi setter pris på innspill fra dere både når det gjelder eget barn og helhetlig.
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Foreldrerådet og samarbeidsutvalget (SU)
Foreldrerådet og SU er viktige organer i samarbeidet mellom hjem og barnehage. Foreldrerådet
består av alle foreldrene i barnehagen og skal fremme felles interesser og bidra til å skape
et godt samarbeid mellom barnehagen og foreldregruppen. Samarbeidsutvalget (SU) består
av representanter fra foreldregruppen og personalgruppen. Det skal være like mange
representanter fra hver gruppe. Daglig leder er eiers representant i samarbeidsutvalget.
Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ.
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.

Nannestad kommune
Barnehagen er en del av Nannestad kommunes barnehagetilbud. Vi deltar i samordnet opptak
med kommunen og er medvirkende i utviklingsprosjekter for Nannestad kommune.

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

PPT
Pedagogisk psykologisk tjeneste. Her kan både foreldre og barnehage søke råd. De er med
på å veilede og kurse barnehager og foresatte. Henvisning til PPT vil alltid foregå i samarbeid
med barnets foresatte.

Barnevernet
De sikrer at barn som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling får nødvendig
hjelp og omsorg til rett tid. Alle ansatte i barnehagen er gjennom Lov om barnehager § 22
pålagt opplysningsplikt uten hinder av taushetsplikten ovenfor barnevernet når det foreligger
bekymring for et barns omsorgssituasjon.
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PROGRESJONSPLAN FOR ARBEIDET MED
FAGOMRÅDENE
De 7 fagområdene:
K
 ommunikasjon, språk og tekst
K
 ropp, bevegelse, mat og helse
K
 unst, kultur og kreativitet
N
 atur, miljø og teknologi
A
 ntall, rom og form
E tikk, religion og filosofi
N
 ærmiljø og samfunn

Utdanningsinstitusjoner
Barnehageeiere har plikt til å stille barnehagen til disposisjon for øvingsopplæring for studenter
som tar barnehagelærerutdannelse. Daglig leder og pedagogisk leder har plikt til å veilede
studenter.
Studentenes praksis må passe inn i barnehagens årsplan. Barnehagen kan også samarbeide
med høgskoler og universiteter om utviklingsarbeid, etterutdanning og kompetanseutvikling.
Barnehagen er godkjent lærebedrift og tar imot lærlinger i Barne- og ungdomsarbeiderfaget.
Vi samarbeider også med videregående skoler og har i perioder elever inne på praksis hos
oss. Hvert fagområde dekker et vidt læringsfelt. Fagområdene opptrer sjelden isolert og flere
fagområder vil ofte være representert i et prosjektarbeid eller i ulike aktiviteter.
Gjennom lek og hverdagsaktiviteter vil mange av fagområdene bli representert. Det er viktig
at personalet har ett bevisst forhold til dette og reflekterer rundt hvordan man kan synliggjøre
dette og dokumentere dette.
Arbeidet med fagområdene tilpasses barnas alder, interesser og andre forutsetninger.
Arbeidsmåter, utstyr og organisering blir lagt til rette med tanke på barnas ulike behov. Alle
skal få like muligheter til å møte utfordringer som svarer til deres utviklingsnivå.
I progresjonsplanen skal det komme frem hvordan vi jobber med de syv fagområdene. Alle
barn skal oppleve fremgang ved å lære og utvikle seg.
«Barn skal få utfordringer tilpasset sine erfaringer, interesser, kunnskaper og ferdigheter»
Rammeplanen 2017.
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Breenenga
Barnehagenavn

