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Løvehjerte FUS barnehage stod ferdig 28.februar 2003. Siden den gang er det mange barn som har fått lekt og lært i og rundt våre flotte 
lokaler i Hellaveien 3, ved krysset til Bråteveien på Skjetten i Skedsmo kommune. Barnehagen ligger fantastisk til med fin utsikt, i et 
lokalmiljø med kort vei til skog og mark, samt butikk og bibliotek m.m. Vi er ofte å se ute på tur i vært nærmiljø.

Barnehagen er bygd over to etasjer, med personalfløy og småbarnsavdelingen Kavringen, i  underetasjen og storbarnsavdelingene, 
Gullhanen og Kirsebærdalen i 1. etasje. Vi har et stort uteområde med ulike aktivitetsmuligheter. I Løvehjerte FUS barnehage er det totalt 
86 barn og 23 voksne. 

Barnehagens åpningstid er 07.00 – 17.00, i romjula er åpningstiden 08.00 – 15.30. Barnehagen er stengt alle offentlige helligdager, samt 
julaften, nyttårsaften og onsdagen i påskeuka. For barnehageåret 2019 -2020 har barnehagen planleggingsdager, og holder stengt, følgende 
dager: 5. og 6. september, 11. november, 3.januar og 22. mai.

Personalet er vår viktigste ressurs. Løvehjerte FUS barnehage oppfyller pedagognormen, og har i dag 8 pedagogiske ledere og en 
språkpedagog i tillegg. Vi har i dag 5 barne- og ungdomsarbeidere, og flere assistenter som skal avlegge fagprøve om kart tid. De 
øvrige assistentene våre har flere års erfaring fra arbeid i barnehage. Vi har dette barnehageåret en voksentetthet på 6, som tilsvarer 
bemanningsnormen.

1. OM BARNEHAGEN
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Våre avdelinger: 
Kavringen er vår småbarnsavdeling, med barn i alderen 1-3 år, fra høsten vil den bestå av tre grupper med til sammen 26 barn og 8,7 
ansatte:
Fjaler: Pedagogisk leder Veronika og to assistenter; Netsanet Geresus og Milena Gagala, ni barn
Grim: Pedagogisk leder Thale Gudmundsen og barne- og ungdomsarbeider Anne- Grethe Mortvedt og assistent Linn Grønnevik, ni barn
Lanta: Pedagogisk leder Mathilde Volan og to assistenter Anne Halvorsen i 50% stilling, og Fouzia Arman, åtte barn 
Loma: (Ikke aktiv gruppe høsten 2019, vil komme på plass i desember –januar 2020)
 
Gullhanen er en storbarnsavdeling med 18 barn i alderen 3-5 år og 3 ansatte: Pedagogisk leder Jannecke Schulze, barne- og ungdomsarbeider 
Ingar Hansen og assistent Robert Lunde.
 
Kirsebærdalen er en storbarnsavdeling med to avdelinger der barna er i alderen 3 -5 år:

   Tulipaner har 24 barn, to pedagogiske ledere: Lillian Egebø og Siri Tangen, og to barne– og ungdomsarbeidere Metsille Blomqvist og 
Marita Gulbrandsen (50%) og assistent Hanne Kristiansen. Avdelingen har også ekstraressurs, Marita Gulbrandsen, knyttet til barn 
med spesielle behov i 40% stilling.

   Ridderne har 18 barn, og to pedagogiske ledere Anitha Opstad og Lena Åmot, en barne– og ungdomsarbeider Adeela Adil.

Språkpedagog: Linda Rifseim.
Kontoret: Daglig leder Kristin S. Hygen og kontormedarbeider Berit Rapp i 25% stilling.
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Årsplan:
Alle barnehager skal utarbeide en årsplan for det pedagogiske 
arbeidet i barnehagen, dette er hjemlet i Barnehageloven og har 
som formål å være et arbeidsverktøy for personalet, være et 
utgangspunkt for foresattes mulighet til å kunne påvirke innholdet 
i barnehagen. Den er et grunnlag for tilsynsmyndighetenes kontroll 
av barnehagen og skal gi informasjon om barnehagens pedagogiske 
arbeid til eier, samarbeidspartnere, politikere, kommunen, foreldre 
og andre interessenter.

Forventning:
Hos oss skal dere bli tatt hyggelig imot når dere kommer. I løpet av 
dagen vil vi sørge for at barna får et godt utvalg av ulike aktiviteter 
inne og ute. Hos er de voksne tilstedeværende og ser barnet ditt, 
slik at vi kan tilpasse blant annet søvn og hvile etter behov. Vi har 
egen rutine for tilsyn under soving. Vi serverer sunne, varierte 
og gode måltider, måltidet er en hyggelig stund, med nok tid til å 
spise og til å fortelle hverandre hyggelige historier eller undre seg 
sammen. Vi er ute minst to timer hver dag og legger vekt på at leke 
og læringsmiljøet i barnehagen skal være preget av varme og glede. 
Vi vil det beste for ditt barn.

VISJON

Visjonen er vår ledestjerne og den staker ut en retning for hva vi 
ønsker at organisasjonen skal oppnå – nå og i fremtiden. Visjonen 
er det vi strekker oss etter hver dag i møte med barn, foreldre og 
kollegaer. Barndommen har en egenverdi. Det verdsetter vi ved å 
være tilstedeværende, her og nå. Ved å skape hverdagsmagi, og være 
glødende opptatt av det som skjer akkurat nå, gir vi barndommen 
verdi. Vi skaper magiske øyeblikk gjennom å bygge gode relasjoner, 
bestående av trygghet, tillit og omsorg. Det som gir barndommen 
verdi kan være de hverdagsmagiske øyeblikkene, der man sammen 
oppdager verden.

«SAMMEN GIR VI  

BARNDOMMEN VERDI, LEK OG 

GLEDE, HVERDAGSMAGI OG 

VENNEGARANTI»
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Egenledelse i lek og læring:
Egenledelse i lek og læring er en del av FUS barnehagenes pedagogiske plattform. Gjennom rollelek er barna innom alle 
egenledelsesfunksjonene, de øver på å huske, tenke, være aktive og selvstendige, holde på med aktivitet over tid og samarbeide med 
andre. Derfor har leken en sentral plass i vår barnehage og særlig rolleleken.

Egenledelse er evnen til å være aktiv og selvstendig i en oppgave over tid, og brukes som en samlebetegnelse på overordnede funksjoner 
i hjernen som setter i gang, styrer og regulerer atferden vår. Forskning viser at barn som får utvikle egenledelse gjennom å ta del i 
rolleleken, har de beste forutsetninger for videre utvikling. Leken er barnas egen arena for utvikling, humor og glede og blir derfor også 
barnas viktigste læringsarena. 

Egenledelse skapes og utvikles gjennom de erfaringer barnet gjør i samspill med andre, og da særlig gjennom leken, som er barns 
grunnleggende livs- og læringsform. Det gjelder både på det sosiale og det kognitive området. Barn med gode egenledelsesfunksjoner vil 
i større grad være i stand til å medvirke aktivt i eget liv og på ulike arenaer i samfunnet. Egenledelse vil bidra til å styrke barnas sosiale 
egenskaper. For at barn skal mestre det å lede seg selv, må de tilegne seg ferdigheter i syv ulike egenledelses-funksjoner. Funksjonene er 
delt inn i et sosialt aspekt og et kognitivt aspekt.

Det kognitive aspektet: Hvordan barnet utnytter/utvikler sin mentale kapasitet
   Planlegging: barnet skal gradvis kunne analysere og forstå kontekster og utfordringer. Planlegge gjennomføringen av det de har 

tenkt. Delta aktivt og komme med forslag, stille seg spørsmålene: Hva skal gjøres? Hvordan skal dette gjøres? Hvilke ressurser har 
jeg? Hvor mye tid har jeg? 

   Organisering: barnet skal etterhvert kunne holde overblikk over oppgaven/aktiviteten samtidig som man holder på med enkelte 
deler av oppgaven. De utvikler en opplevelse av orden og struktur.

   Arbeidshukommelse: barnet oppfatter instruksjoner og tar i bruk eksisterende kunnskap, lagrer ny kunnskap og husker regler/
systemer
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Det sosiale aspektet: Hvordan barnet er sammen med andre
  Igangsetting: barnets evne til komme i gang med aktiviteter og holde det gående. Hvordan de får til å ta initiativ
   Fleksibilitet: handler om barnets ferdigheter innen å skifte oppmerksomhet, tenkemåte eller perspektiv i en oppgave eller aktivitet. 

Barn som mester dette, har evnen til å finne nye løsninger på utfordringer. De vil oppleves som løsningsorienterte og gode på å 
kompromisse.

   Selvregulering: i et sosialt samspill må barnet kunne regulere og kontrollere egne handlinger, språk, tanker og følelser. Det skal 
gradvis kunne motstå og hemme egne impulser, vente på tur eller la andre få gjennomslag ved uenighet.

   Selvmonitorering: handler om å forstå reaksjonene ens egne handlinger og væremåter skaper hos andre og hvordan andres atferd 
påvirker en selv. Det handler om å lære av konsekvenser og kunne tilpasse atferden etter det, forstå sammenheng med «jeg gjorde 
det, derfor gjorde han sånn», empati, samarbeid, oppmerksomme på andres initiativ.

Dette innebærer at når vi jobber med å styrke barns egenledelse, jobber vi både med barnets egne ferdigheter og de fysiske og miljømessige 
rammene som finnes rundt barnet. Det er i tråd med vår pedagogiske plattform. Arbeidet fordrer også at personalet i barnehagen har den 
kunnskap som kreves om tema og er sin rolle bevisst i lek med barna. Leken har derfor høy prioritet hos oss og vi er glødende, skapende, 
tilstedeværende for å veilede barna i utviklingen av egenledelse.
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Barnehageloven og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver og øvrige styrings-dokumenter. 

Barnehagen er en pedagogisk virksomhet som reguleres av barnehageloven og en nasjonal rammeplan – Rammeplan for barnehagens 
innhold og oppgaver. Disse to dokumentene står sentralt for barnehagens arbeid. Rammeplanen er en offentlig vedtatt læreplan som 
gjelder for alle barnehager i Norge. Rammeplanen er en forskrift til barnehageloven som beskriver mer detaljert hva barnehagen skal 
inneholde og hvilket ansvar personalet har. 

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

Oversikt over øvrige styringsdokumenter:
  Vedtekter
  Serviceerklæring
  Etiske retningslinjer
  Forskrift om miljørettet helsevern
  Progresjonsplan for fagområdene
  Avdelingens periodeplaner
  Kompetanseplan for personalet

2. BARNEHAGELOVEN OG RAMMEPLAN
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Verdier
Glødende - skapende - tilstedeværende

Verdiene er kulturbærerne i vår organisasjon. Verdiene forteller hva vi står for, hva vi tror på og hva som er viktig for oss. De er en kilde 
til motivasjon

Glødende  –  tillit og trygghet danner grunnlaget for god omsorg, dette gjelder i personalgruppen så vel som mellom voksne 
og barn, og barn – barn. Gjennom å være positiv og vise interesse for hverandre, utfordringer og ideer, vil vi 
sammen lage en glødende hverdag.

Skapende  –  er vi gjennom våre handlinger, vi skaper gode relasjoner, magiske øyeblikk, trygghet og tillit – god omsorg.  
Og vi kan få utforske vår fantasi, nysgjerrighet og kreativitet ved å skape med hender og kropp.

Tilstedeværende  –  gjennom aktivt å lytte, se og sanse, kan vi være ekte tilstedeværende, og synligjøre den andre i felleskapet i 
barnehagen.

HOVEDMÅL: 
  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”, og vet at de har påvirkningsmulighet og at innspillene deres teller 
  FUS barn har det gøy i barnehagen 

FUS TILTAK FOR Å OPPNÅ MÅLENE: 
  Personalet deltar på kompetanseutvikling gjennom FUS skolen 
  Personalet deltar på veiledning 
  Personalet følger retningslinjene til Smartmat

3. VERDIGRUNNLAG. MÅL OG SATSNINGER – FUS
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FAGLIG BAKGRUNN 
Barnehageårene er en viktig periode for barnas følelsesmessige 
utvikling. Barnehagen har derfor en viktig rolle i å tilrettelegge for 
utviklingen av barnas evne til å forstå og håndtere sin emosjonelle 
verden og for utviklingen av barnas emosjonelle kompetanse. 

Barnet først er foruten FUS slagord, også en kompetanseutvikling 
i FUS barnehagene som følges med et forskningsprosjekt via 
Universitetet i Oslo i barnehageåret 2019/ 2020. Barnet først 
bygger på et forskningsbasert program, Tuning in to Kids (TIK), som 
har som mål å styrke barnas emosjonelle og sosiale kompetanse, 
og CLASS observasjonsmetode som har tilsvarende mål i forhold 
til emosjonell støtte, ved siden av å bedre læringsmiljøet i barne-
hagene. 49 barnehager i FUS kjeden er med i kompetanseutvikligen 
som følges av forskningen. 

TIK lærer omsorgspersonene egenskaper og teknikker for å 
gjenkjenne, forstå og håndtere sine egne og barnas følelser.  
Barnet først er en kompetanseutvikling for alle barnehagens ansatte, 
der treningen foregår over tid og kan understøttes, utvikles, og 
innarbeides i det daglige arbeidet med barnehagens barn og i 
samarbeid med gode kollegaer. Det utvikles også eget støttemateriell 
for arbeid på avdelingene. Emosjonell og adferdsmessig støtte 
Organisering av avdelingen Støtte til læring og kognitiv utvikling 
- Positiv klima - Negativt klima - Voksnes sensitivitet - Ta barns 
perspektiv - Veiledning og regule-ringstøtte - Ledelse og veiledning 
- Aktivitet og overganger - Variasjon - Tilrettelegging av læring - 
Kvalitet på feedback - Språkmodellering 

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

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

Samarbeidspartnere for kompetansehevingen og forsknings-
prosjektet: 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. 

Løvehjerte FUS barnehage er ikke en av de 49 FUS barnehagen som 
er med på dette forskningsprosjektet.

«BARNET FØRST» –  
OG «EVALUERINGEN AV TUNING IN TO KIDS I NORSKE BARNEHAGER» 
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Løvehjerte FUS barnehage vil dette barnehageåret ha tre gjennomgående satsningsområder. Disse er lek, språk og bærekraftig utvikling
 
Mål for satsning på lek: 

   Gjennom vårt arbeid med lek, vil alle barna erfare gleden ved å leke sammen med andre. Og gis mulighet til å knytte vennskap på tvers 
av alder, språklig og kulturelle ulikheter i det mangfoldige leke fellesskapet vi har i barnehagen. Gjennom leke aktiviteter får barna 
erfaringer med anerkjennelse, opplever støtte, og erfaringer med å gi og få tilbakemeldinger på egen og andres adferd på en god og 
støttende måte, som bidrar i prosessen av utviklingen av sosial kompetanse. 

   Egenledelse beskrives ofte som ”hjernes 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. Barna må bruke mange ferdigheter for å løse dagligdagse 
utfordringer. Evnen til egenledelse er avgjørende for sosialt samspill, deltakelse og medvirkning i barnehagen.

   «Barnehagen skal gi barna muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter.» (Lov om barnehager)
   De voksne kan delta i barns lek, på barnas premisser. De voksene skal legge til rette, inspirere og støtte leken. Og jobbe for at alle 

barna får være med i leken på en god og inkluderende måte, der barna lærer lekekodene.
   Det legges vekt på at leken skal være tilpasset barns modenhetsnivå; som parallell lek, der man leker ved siden av hverandre, hos de 

minste og regelleker, som haien kommer, hos de eldste. Andre leketyper er konstruksjonslek, som for eksempel lego, og funksjonslek 
som for eksempel huske. Barna leker rollelek i alle aldre, hvor avansert den er avhenger av alder og modenhetsnivå.

   Anerkjennelse og støttende relasjoner er et grunnlag for utviklingen av sosial kompetanse. Personalet blir derfor rollemodeller og 
bidrar gjennom egen væremåte til barns læring av sosiale ferdigheter.

  Barna erfarer hvordan egne handlinger skaper reaksjoner hos andre hos andre og utvikler sin sosiale kompetanse.
  Rollelek er spesielt godt egnet til å utvikle egenledelse, vi legger godt til rette for rollelek med ulike rekvisitter i barnehagen.

4. MÅL OG SATSNINGER
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Mål for språksatsningen: 
   Alle barna skal utvikle språket sitt både når det gjelder, ordforråd, uttale, setningsproduksjon, språkforståelse, språklig bevissthet, 

samt evne til kommunikasjon, samspill og oppmerksomhet. Gjennom varierte aktiviteter og bruk av språket vil de tilegne seg språket 
på en naturlig måte. Alle skal få mulighet til å uttrykke seg med det språket de mestrer. Barnehagen har en egen språkpedagog som 
jobber ekstra i forhold til norskspråkopplæringen hos de flerspråklige barna og barn med språkutfordringer.

Språkstimulering.
Tidlig språkstimulering som lek med ord, rim og regler er med å gjøre barnet oppmerksom på språket. Høytlesing og dialoglesing, der vi ta 
oss tid til å stoppe opp innimellom undre oss og stille spørsmål om det som står i boka, samt se på illustrasjoner er en viktig forberedelse 
til lese og skriveopplæringen som kommer senere.

Vi i Løvehjerte FUS barnehage bruker mye rim og regler, samtaler og lek med språket for å stimulere språkutviklingen. Gjennom aktivt å 
benevne det vi gjør i hverdagslige sammenhenger som i garderoben og ved måltidet, vil barna hele tiden bli eksponert for nye ord eller 
nye sammenhenger der kjente ord brukes. Barnehagen har også flere typer pedagogisk materiale som benyttes i til språkutvikling.

Løvehjerte FUS barnehage benytter TRAS (Tidlig Registrering Av Språkutvikling), som observasjonsverktøy for systematisk å følge med på 
barnas språkutvikling, der det er behov for det. 

Flerspråklige barn.
Vi har flerspråklige barn i vår barnehage, og vi ser det kulturelle og språklige mangfoldet som en ressurs. Tidlig og god språkstimulering 
er en viktig del av barnehagens innhold for alle barn. Vi legger til rette for at de flerspråklige barna får ekstra god oppfølging og støtte i 
hverdagssituasjoner og lek for å utvikle sin norskspråklige kompetanse. 

Personalet er bevisst på å sette ord på hva de gjør sammen med barna i ulike hverdagssituasjoner. Sanger, bøker, eventyr, spill og ulike 
konkreter fra for eksempel Snakkepakken er også metoder som vi bruker. Varierte og rike erfaringer med det norske språket er avgjørende 
for barnas begrepsforståelse og ordforråd. Samtidig er det viktig at barnehagen støtter opp under at et godt utviklet morsmål er viktig for 
barnets identitet og videre språkutvikling. 
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Språkintervensjon
En ekstra satsning på språk i Skedsmo kommune er arbeidet med språkintervensjon, denne implementeres og brukes for å styrke 
språkopplæringen, spesielt for de flerspråklige barna, men også for alle barna i barnehagen.
 
Mål for arbeidet med bærekraftig utvikling: 

   Gjennom vårt arbeid med bærekraftig utvikling skal barna lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. De skal bli kjent med 
naturens mangfold, oppleve tilhørighet til naturen og få gode naturopplevelser. Bærekraftig utvikling handler om å fremme verdier, 
holdninger og en praksis til den jorda vi lever på slik at den kan bevares for fremtiden. Vi skal i barnehagen legge et grunnlag for at 
barna skal lære å tenke kritisk, handle etisk og vise solidaritet med andre. Barna skal få erfaringer med å gi omsorg og ta vare på våre 
omgivelser.

   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 et mer bærekraftige samfunn.

   Barna skal få naturopplevelser og bli kjent med naturens mangfold, og barnehagen skal bidra til at barna opplever tilhørighet til 
naturen, og får kunnskap om hvordan vi kan nyttiggjøre oss naturen og høste av den på en god måte. Vi går turer i barnehagens nære 
skogsområder, der kan vi også gjøre oss kjent med hvilke nyttevekster som vokser i vårt nærmiljø. Vi kan se etter dyr og dyrespor, og 
hjelpe småfuglene med mat når det er kaldt og mye snø om vinteren.

   Barnehagen skal legge grunnlag for barnas evne til å tenke kritisk, handle etisk og vise solidaritet. Gjennom refleksjoner og tenkte 
problemstiller vil barna lære å tenke kritisk og diskutere etikk. Barnehagens arbeid med FN dagen vil i år være knyttet til FNs 
barnekonvensjon og barns rettigheter. Barna skal gjøre erfaringer med å gi omsorg og ta vare på omgivelsene og naturen. Dette gjør 
vi bl.a. gjennom ulike tiltak i barnehagens nærområdet, der vi plukker søppel.

   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, nasjonalt og globalt. Barnehagen skal bidra til at 
barna kan forstå at dagens handlinger har konsekvenser for fremtiden. Gjennom vårt arbeid med miljø og resirkulering får barna 
innsikt dette.

   Vi vil ha et større fellesprosjekt om VERDENSROMMET i januar og februar. Noen avdelinger begynner tidligere og jobber med det over 
en lengre periode. Astronauter og raketter, sol og måne, mystiske sorte hull, planeter, stjerner og susende meteorer: Verdensrommet 
har en magisk tiltrekningskraft på både små og store. Vi skal lære om stjernene, solsystemet vårt og planetene. Jordkloden er vår 
eneste jordklode. Vi skal snakke sammen og lære om hvordan vi kan ta vare på den.
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Omsorg
De ansatte skaper et miljø preget av lek, glede og varme. Omsorg i barnehagen handler både om relasjonen mellom personalet og barna, 
og om barnas omsorg for hverandre. Vi ønsker å møte alle barn på en omsorgsfull måte. Omsorg skal derfor prege alle situasjoner i 
hverdagslivet i barnehagen vår, og komme til uttrykk når barn leker og lærer, i stell, måltider og påkledning. God omsorg er en viktig 
forutsetning for barns utvikling og læring, og styrker barns forutsetning for å utvikle tillit til seg selv og andre. Å gi barn mulighet til å gi 
hverandre og ta imot omsorg, er grunnlaget for utvikling av sosial kompetanse og er et viktig bidrag i et livslangt læringsperspektiv. Sosial 
kompetanse kan sees som evnen til å omgås andre mennesker; ta hensyn til andre, vise omsorg, dele og hjelpe. 

Lek
Hos oss får barna boltre seg i lek. Lek er små barns viktigste aktivitet og leken skal ha en fremtredende plass i barnas liv. Leken vil derfor 
ha en sentral rolle i Løvehjerte FUS barnehage. Hos oss skal barna få mye tid til lek både inne og ute. Barna er ute, på lekeplassen eller på 
tur, minst to timer hver dag. Å få delta i lek innebærer at barna får venner, og er viktig for barnas trivsel og utvikling. Leken er for barna en 
frivillig aktivitet, og den er på liksom. Lek er en typisk væremåte for barn, og lek er en viktig del av barnekulturen. Barnehagens oppgave 
er å legge til rette for lek, inne og ute, støtte opp om barns ulike lekemuligheter. Barna utvikler seg gjennom leken.

Læring
Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, vitebegjær og lærelyst og bidra til et godt grunnlag for livslang læring. Begrepet livslang 
læring viser til at læring skjer på ulike arenaer gjennom hele livet. I Løvehjerte FUS barnehage arbeider vi for at læring skal foregå bevisst 
i det daglige samspillet i barnehagens ulike hverdagssituasjoner, slik som gjennom samtaler, i lek, i måltid, påkledning og i tilrettelagte 
aktiviteter.

Danning
Er gjensidige prosesser som foregår i det daglige livet. Det er en kontinuerlig prosess der vi hele tiden lærer noe om det å være et 
selvstendig, tenkende individ i samspill med omgivelsene våre. Noen ganger må vi voksne gå foran barna å veilede dem, andre ganger må 
vi gå ved siden av og utforske sammen. Gjennom danning legges grunnlaget for barnets allsidige utvikling

5. BARNEHAGENS FORMÅL OG INNHOLD
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Vennskap og fellesskap 
Vennskap skaper trivsel og glede i barnehagehverdagen. I samhandling med hverandre 
lærer og utvikler barna sosial kompetanse. Dette danner grunnlag for vennskap på tvers 
av ulikheter og alder. Når barn blir spurt om hva som er det beste med barnehagen, 
svarer majoriteten at det aller morsomste er å ha venner de kan leke med. Det er derfor 
en viktig del av barnehagens pedagogikk at vennskapsrelasjoner utvikles. For at barna 
skal få glede av samhandlingen som vennskap krever må voksne være forbilder som går 
sammen med barna. Vi er derfor aktivt tilstede slik at vi er i stand til å ta vare på barnas 
samspill og bevisstgjøre de hvordan vennskap utvikles slik at gode og sunne relasjoner 
preger barnegruppene. Vi jobber med å skape gode, felles opplevelser for barna som 
også kan være en vei inn i nye, fine relasjoner. I barnehagealder kan vennskapene være 
åpne og fleksible. Dette gir barna mange og varierte sosiale erfaringer som kan gi de god 
vennekompetanse for livet her og nå og i fremtiden.

Kommunikasjon og språk
Språk har helt fra livets begynnelse en hovedfunksjon; menneskets grunnleggende behov 
for å kommunisere med hverandre. At voksne oppfatter og bekrefter barns uttrykk og 
samtidig hjelper de å setter ord på deres inntrykk og opplevelser når de trenger det, er 
av avgjørende betydning for videre utvikling av språket. Både foreldrenes og ansattes 
samspill med barnet har avgjørende betydning for barnets språktilegnelse. Gjensidig 
samhandling med barn og voksne i trygge omgivelser skaper tid og rom for språklige 
uttrykk. Språket er et kommunikasjonsmiddel, et redskap for tenkning og et uttrykk 
for egne tanker og følelser. Morsmålet er viktig for opplevelse av egen identitet og 
mestring på mange områder. Viktige faktorer for språkutvikling er varierte og positive 
felles opplevelser og aktiviteter, samtaler, boklesing og lek. Det er viktig for oss å ha 
ulik litteratur tilgjengelig for barna i hverdagen. Samtidig med at lesing er en fin felles 
opplevelse oppdager barna at talespråket kan uttrykkes skriftlig. Dette gjør at barna 
stadig utvikler en mer helhetlig forståelse for språket.
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   Løvehjerte FUS barnehage gjenspeiler et mangfoldig fellesskap, både når det gjelder barnas alder, bakgrunn, kultur, funksjonsnivå og 
andre forutsetninger, akkurat slik som samfunnet vårt gjør i dag. Alle våre barn er unike individer med en rett til å bli sett og hørt slik 
at de dermed kan føle en tilhørighet til barnehagen og bli i stand til å delta i fellesskapet. Vi kan derfor se på Løvehjerte FUS barnehage 
som en demokratisk arena der deltakelse, engasjement og fellesskap er viktige begreper. 

   Barns medvirkning er ikke det samme som at barn får bestemme. Alle barn skal bli sett og hørt og deres synspunkter skal bli tillagt vekt 
i samsvar med deres alder og modenhet. De voksne skal lytte til barna for å få en forståelse for hva barna ønsker og trenger til enhver 
tid. Det skal da også på avdelingene legges til rette for at barna kan være aktivt med i planlegging og vurdering av sin egen hverdag. 

   Barn som får medvirke utvikler selvfølelsen. De blir vant til å sette ord på og uttrykke egne ønsker, behov og begrensninger. De 
lærer også å ta hensyn til andre, være tolerante og respektfulle ovenfor andres ønsker, behov og begrensninger. Erfaringer med 
medinnflytelse i dag vil kunne legge grunnlag for engasjement og deltakelse i et demokratisk samfunn i framtiden.

   Dette innebærer at barnehagens ansatte og planene er åpne og fleksible, og gir rom for å fange opp barnas interesse og jobbe videre 
med dette. 

6. BARNS RETT TIL MEDVIRKNING
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Demokrati og barns rett til medvirkning 
Barnehagen skal slutte opp om demokratiet og barna lærer om demokrati når de selv er med og erfarer hvordan demokratiet fungerer 
i hverdagen. Det er viktig at barna er aktive deltagere i eget liv og at de erfarer at de er med på å ta avgjørelser i barnehagen. I vår 
barnehage har vi har også ekstra fokus på demokrati i mai i forbindelse med arbeiderenes dag og grunnlovsdagen. Demokrati er viktig for 
enkeltmennesket igjennom hele livsløpet, også i barndommen. 

Barna i barnehagen har rett til å medvirke i hverdagen i barnehagen. Medvirkning er ikke det samme som å bestemme. Å medvirke vil si at 
barna gis mulighet til å gi uttrykk for sine behov og ønsker i hverdagen. Dette betyr ikke at barna bestemmer alt, men at det er en begynnelse 
på å lære om demokrati der man gir og tar til beste for fellesskapet. Barna har medvirkning i blant annet prosjekt og temaarbeid som 
presenteres i avdelingsplanene. Barn som får medvirke i sin egen hverdag får bedre selvtillit. Når barn har rett til medvirkning innebærer 
det at personalet og våre planer må være åpne og fleksible, slik at det er rom for å jobbe med det barna er opptatt av. 

Mangfold og gjensidig respekt 
Vi har mange kulturer og nasjonaliteter representert i barnehagen. Vi har også barn med spesielle behov. Dette mangfoldet er en naturlig 
del av hverdagen vår og når barn møter ulikhet legges grunnlaget for respektfull samhandling i samfunnet. For å forstå mangfold må 
vi erkjenne likheter og verdsette ulikheter. Alle barn skal føle seg sett og anerkjent for den de er. Personalet må være bevisst sin rolle 
gjennom egen væremåte, holdninger og handlinger.

7. BARNEHAGENS VERDIGRUNNLAG
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Likestilling og likeverd 
Barnehagen fremmer likestilling og likeverd uavhengig av kjønn, funksjonsevne, etnisitet og kultur Barnehagen skal motvirke alle former 
for diskriminering og fremme nestekjærlighet. Barnehagen arbeider ut fra prinsippet om likestilling og ikke-diskriminering og bidrar til at 
barna møter og skaper et likestilt samfunn. Vi har fokus på barnet og dets interesser uten at det er basert på kjønn eller kultur. Alle skal 
ha like muligheter til å bli sett, hørt og oppmuntret til å delta i fellesskap i alle aktiviteter i barnehagen. Personalet skal sørge for at barna 
kjenner tilhørighet og at de både kan være seg selv, og bli seg selv i vårt fellesskap. Alt personale skal møte barn og foresatte med respekt 
og forståelse og være bevisst sin definisjonsmakt.

Bærekraftig utvikling 
Bærekraftig utvikling handler om at mennesker som lever i dag skal få dekket sine grunnleggende behov uten at det ødelegger fremtidige 
generasjoners mulighet til å dekke sine. Bærekraftig utvikling omfatter natur, økonomi og sosiale forhold. Det er høyt fokus på miljøvern 
på Maurtua, som er vår friluftsavdeling. I barnehagen legger vi til rette for at barna skal lære om hvordan vi tar vare på naturen, vi gir 
barna naturopplevelser og blir kjent med naturens mangfold og ressurser. Vi snakker om hvorfor vi ikke skal overforbruke, dette både av 
økonomiske- og miljøhensyn. Vi markerer FN-dagen og i forbindelse med det vil vi jobbe med solidaritet og medmenneskelighet. 

Livsmestring og helse 
Barnas fysiske og psykiske helse skal fremmes i barnehagen. Vi skal også være med på å utjevne sosial ulikhet. Personalet skal støtte 
barna i å mestre motgang og håndtere utfordringer. Vi skal legge til rette for at hvert enkelt barn får mulighet til ro og hvile tilpasset deres 
behov i løpet av dagen. Vi skal fremme barns bevegelsesglede og motoriske utvikling gjennom turer og varierte aktiviteter.
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I Løvehjerte FUS barnehage jobber vi hver dag med alle fagområdene i rammeplanen. Vi jobber tverrfaglig og prosjektbasert. Ofte med 
utgangspunkt i barnas initiativ eller behov vi ser at barnegruppa har. Fagområdene knyttes både til rutiner og hverdagslige aktiviteter, og 
til kontrete tema. Vi legger opp til at barna skal oppleve at de mester samtidig som det er noe å strekke seg etter. De voksnes rolle er å 
støtte barnet nok til at det kan klare selv.

Fagområde Alder Prosessmål Tiltak Evaluering

Kommunikasjon, tekst 
og språk
 
 

1-3 år Forstå vanlige hverdagsord, 
opparbeide en god ord base, peke 
og benevne. Vise interesse for 
bøker, forstå enkel instruksjon, 
bruke 2-3 ords setninger.

Bruk av pekebøker, 
språkposer, benevning, 
gjentakelse. Pekebøker 
med enkel tekst, rim og 
regler, sang, beskjeder, 
fortelle. Enkle spill som 
dyrelotto. Barna fis tid 
og rom til å uttrykke seg 
verbalt og nonverbalt.

 

3-5 år Forstå fargenavn, gjenkjenne rim 
og regler, forståelig uttale. Ha en 
viss sammenheng når de forteller, 
god uttale, interesse for bokstaver

Kims lek, rim og regler, 
sanger, eventyr, benevning 
av farger. Lage fortellinger, 
munnmotoriske sanger. 
Spill som stige spill og 
memory. Dialoglesning. 
Støtter barna med å sette 
ord på tanker, opplevelser 
og følelser.

 

5-6 år Forstår kollektive beskjeder, kan 
leke, rime og tøyse med språket, 
gode setninger, skrive navnet sitt, 
leke-skrive, fortelle hva en ting er, 
lytte til andre.

Vitser og gåter, rim og 
regler, felles beskjeder, 
lage fortellinger, bruk 
av digitale verktøy, 
barneintervju. 
Bokstavleker som «mitt 
skip er lastet med». Kunne 
preposisjonen og vise 
det. Under seg og stille 
spørsmål. Kritisk tenkning 
– kan dette stemme.

 

8. BARNEHAGENS FAGOMRÅDER
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Fagområde Alder Prosessmål Tiltak Evaluering

Kropp, bevegelse og 
helse
 
 

1-3 år Går stødig, bruker pinsettgrep, 
pusle/putte, peke på store 
kroppsdeler, rydde leker. Er 
grovmotorisk aktiv, hopper, 
springer, klatrer, prøver sykling, 
øve på do gåing. Bevegelse til 
musikk og sang. Oppmuntre til å 
finne egne klær/sko, prøve å ta på 
selv. Hygiene.

Gå vogn, puttekasse, 
krabbe, rulle, ulikt 
underlag, enkle puslespill. 
Klatre opp på stolen. 
Strekke seg og bøye 
seg etter ting. Enkel 
hinderløype, balansere, 
ulikt underlag, sykkel/
gå, ake, spille musikk og 
synge bevegelsessanger. 
Finne plassen i garderoben 
og egne klær. Øve på og 
vaske hender.

 

3-5 år Glede over å være ute, øver på 
å kle seg selv og smøre mat, 
kjenner egen kropp. Forståelse 
for sammenheng mellom mat og 
helse, velge klær selv. Puslespill 
med flere brikker. Støtte barna i 
personlig hygienen etter dobesøk 
og før vi spiser. Kler på seg selv.
 

Gå i ulendt terreng, av og 
på kledning, matlaging, 
håndvask. Øve på på- 
og avkledning, delta i 
matlaging, finmotoriske 
akt.
 

 

5-6 år Utfordre grenser, stole på 
egen kropp, kjenne til hvordan 
kroppen fungerer. Kunne håndtere 
ball. Kunne følger regler i 
fellesaktiviteter. Prøve å hinke, 
balansere med litt høyde/smal 
bom. Bli kjent med å være i vann. 
Prøve ut ulike vinteraktiviteter.

Gå lengre turer, enkel 
førstehjelp, øve på å 
gå på do alene. Sparke 
og kaste ball. Delta i 
regelleker, som haien 
kommer. Hinderløype, 
delta i vanntilvenning/ 
begynnende 
svømmeopplæring. Prøve 
ski og/eller skøyter når 
mulig.
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Fagområde Alder Prosessmål Tiltak Evaluering

Kunst, kultur og 
kreativitet.
 
 

1-3 år Introduksjon av formingsmateriell, 
erfaring med musikk og 
bevegelse, dramatisering, bruk 
av formingsmateriell, skape lyd/ 
musikk og sang. Bruk av enkle 
instrumenter.

Uttrykk med kropp, 
fingermaling, sang, 
konkreter, rekvisitter, store 
pensler, instrumenter, 
stemme, lytte til musikk

 

3-5 år Kjennskap til sirkus, teater, 
dramatisering, rolletaking, 
eventyr, bøker, musikk, bruk av 
instrumenter
Kjennskap til digitale verktøy, 
utvide sangrepertoaret, prøve ut 
flere roller

Besøk på biblioteket, 
teaterbesøk i bhg, lage 
forestilling
Synger, prøver ut PC, 
kamera, scanne og 
kopiere, lage teater

 

5-6 år Prøve ut flere måter å uttrykke 
seg på, kjennskap til visuelt språk, 
lytte, imitere, lære sanger o.l. fra 
andre land og kulturer. Bli kjent 
med ulike musikk stiler, prøve ut 
instrumenter

Variert formings 
materiale, se forestilling, 
lage forestilling. Lucia 
tog. Prøve ut ulike 
danseformer.
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Fagområde Alder Prosessmål Tiltak Evaluering

Natur, miljø og 
teknologi
 
 

1-3 år Erfaring med å være ute og vær, 
gå tur, kjennskap til husdyr, sanse 
og undre seg. Studere og samle 
naturmaterialer, erfaring med 
vann, utforske, kildesortere. 
Opplever glede ved å være ute i 
naturen.

Småturer i og rundt 
bhg. ute i allslags vær, 
bondegårdbesøk. Turer i 
naturen, lek med vann, snø 
og is, kaste søppel rett

 

3-5 år Kjennskap til digitale verktøy, 
kjenne de 4 årstidene, kjennskap 
til f.eks. maur og frosk. Kjenne 
de 4 elementene; jord, ild, luft og 
vann, lære å ta vare på naturen, 
og begynne å se sammenhenger. 
Opplever glede ved å være ute i 
naturen.

Bruke kamera, nettbrett, 
være ute/ turer, finne 
f,eks. maur og frosk. 
Lage mat på bål, så 
blomster og nyttevekster, 
kildesortering, enkle 
eksperiment
 

 

5-6 år Bli kjent med været, lære mer 
om blomster og nyttevekster, 
lete etter f.eks. maur og frosk, 
kildesortering, gjøre forsøk, 
kjenne til småfuglene i nærmiljøet. 
Få kjennskap til miljøvern. 
Opplever glede ved å være ute i 
naturen.

Snakker om været 
og gjør observasjon, 
oppsøker naturen, graver 
ned søppel, se hva som 
skjer. Lage og henge opp 
fuglemat/fuglekasse.
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Fagområde Alder Prosessmål Tiltak Evaluering

Etikk, religion og 
filosofi
 
 

1-3 år Erfarer samspill med andre. Får 
erfaring med å dele og vente på 
tur. Erfaring med å vise omsorg 
og omtanke for andre, inkludere 
andre i leken.

Borte titt titt. Dele på 
leker, vente med på tur. 
Vise oppmerksomhet når 
noen er lei seg/glad. Leke 
med og dele.

 

3-5 år Kjennskap til tradisjoner/ høytider. 
Vite hva som er rett og galt. 
Samtale og undring. Reflektere 
over etiske spørsmål. Oppleve 
å bli tatt på alvor. Kjennskap til 
religiøse bygg.
 

Samtaler/fortellinger, 
åpne spørsmål. Sette ord 
på følelser. Samtale om 
dilemmaer, utgangspunkt 
i historier, bilder. Besøke 
religiøse bygg/steder om 
mulig.

 

5-6 år Barna har god sosial kompetanse. 
Reflektere over etiske spørsmål. 
Undre seg over sammenhengene 
i verden. Kjenner de norske 
høytidstradisjonene godt og noe 
til ulike aktuelle høytider fra 
forskjellige religioner..

Samtale/fortelling, 
veiledning i situasjoner. 
Besøk av prest ve jul 
og eller påske. Besøke 
religiøse bygg/steder om 
mulig.
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Fagområde Alder Prosessmål Tiltak Evaluering

Nærmiljø og samfunn
 
 

1-3 år Bli kjent i og rundt barnehagen, 
nærområdet. Erfaring med 
tradisjoner. Begynnende 
trafikkopplæring.
Øve på å hjelpe og ta imot hjelp.
 

Kortere turer innenfor 
og utenfor barnehagens 
område. Turer til andre 
lekeplasser, butikken, 
posten, biblioteket, 
togstasjonen. Delta i 
17.mai, Lucia feiring, 
Nissefest, Påskefrokost.

 

3-5 år Besøke steder i nærmiljøet, ta 
buss/ tog. Erfaring med demokrati 
og medvirkning.
Få kjennskap til Norske skikker og 
tradisjoner. Likhet og ulikhet lokalt 
/globalt.

Barna er med å bestemme; 
hvor turen går. Delta i 
demokratiske prosesser. 
Farge flagg.
Vi bruker kalenderen. 
Samtale og fortelling. 

 

5-6 år Erfaring med barnemøte; min 
stemme teller. Dra på besøk lengre 
unna. Se disse stedene i en større 
sammenheng knyttet til andre 
fagområder.

Barnemøte. Ta tog/buss 
til f.eks museum. Jobbe 
tverrfaglig med et tema.
 

 

Antall, rom og form
 
 

1-3 år Viser interesse for å 
sortere(kategorisere), vet hvem 
som eier noe. Kan dele ut en til 
hver, hente to ting, legge likt på, 
stor#liten, opp#ned

Puttekasse, former, daglige 
materialer
Daglige akt, billedlotto, 
kims lek, puslespill
 

 

3-5 år Interesse for peketelling, kan vise 
antall med fingrene, sortere etter 
str. Kan tallremsen til ti, lager 
mønster, sorterer, kopierer, dekke 
på rett ant.

Puslespill, kongen befaler, 
billedlotto, kims lek. 
Hverdagsaktiviteter, dekke 
på bordet, tegning, kims 
lek, språkpose, spill

 

5-6 år Bruker ord for antall, form og str, 
følge regler, kan orientere seg. 
Måle og veie. Begynnende legge 
sammen og trekke fra.

Bilde orientering, 
regelleker, leter etter 
former og mønstre. Delta 
i baking.
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   Barnehagen er en pedagogisk virksomhet som skal planlegges og vurderes. Barn og foreldre har rett til medvirkning i disse prosessene. 
Målet med barnehagen som pedagogisk virksomhet er å gi barna ett tilrettelagt tilbud i tråd med barnehageloven og rammeplanen. 
For å oppnå dette skal barnehagen være en lærende organisasjon og det pedagogiske arbeidet skal være begrunnet i barnehageloven 
og rammeplanen. På faste, ukentlige møter, planleggingsdager, månedlige personalmøter og i det daglige drives planlegging, 
dokumentasjon og vurdering av vår pedagogiske virksomhet. Vi dokumenterer det vi gjør gjennom observasjoner, bilder, tekst og 
samtaler med foreldre. 

   Dette danner grunnlag for refleksjon og vurderingsarbeidet i barnehagen. Vurdering er et viktig hjelpeverktøy for å kunne fornye 
virksomheten og barnehagen som organisasjon. Det hjelper oss til gjennomtenkt og hensiktsmessig bruk av menneskelige og materielle 
ressurser vi har til rådighet i barnehagen. I tillegg gir det oss viktig informasjon om barnas og de ansattes samspill i det daglige. Det 
er vesentlig å legge til rette for refleksjon over egen praksis for å være bevisst på det vi gjør.

   Refleksjon forgår både individuelt og i gruppe. Ofte bruker vi metoden IGP – Individuell –Gruppe  -Plenum i vårt refleksjonsarbeid. 
Refleksjon og vurdering sikrer en retning i det pedagogiske arbeidet vårt. I tillegg til kurs og faglig oppdatering bidrar refleksjoner til 
økt kompetanse og bevisstgjøring hos hver enkelt i personalet. God planlegging skal bidra til en gjennomtenkt og hensiktsmessig bruk 
av barnehagens menneskelige og materielle ressurser, samt nærmiljøet og naturen rundt oss. Dette er også et viktig virkemiddel for 
oss i arbeidet mot målene våre. Det må synliggjøres hva vi skal gjøre, hvorfor og hvordan.

9. PLANLEGGING, HANDLING, OBSERVASJON OG REFLEKSJON
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Samarbeid mellom hjem og barnehage
   Vårt mål er å ha et nært og godt samarbeid med foreldrene i vår barnehage. Barna og dere skal oppleve at de voksne i barnehagen tar 

imot dere på en god måte og hilser dere velkommen om morgenen. Vi vil gjerne høre hva barna har vært med på hjemme, hva de har 
gjort i helgen eller ferien slik at vi har et godt utgangspunkt for samtaler og aktiviteter sammen med barna.

   På slutten av dagen når dere kommer for å hente oppfordrer vi barna til selv å fortelle hva det har gjort i løpet av dagen, eller om det 
er noe spesielt de husker fra dagen.  For mange er dette vanskelig, for de har vært med på mye i løpet av dag. De voksne på avdelingen 
vil kunne fortelle noe om hvilke aktiviteter barna har vært med på gjennom dagen, hvem det har vært sammen med og deres inntrykk 
av barns dag i barnehagen.

   Foresatte er alltid velkommen til å delta på våre ulike arrangementer som vi har i barnehagen. På denne måten får dere et innblikk i 
hverdagen til barnehagen og vi har mulighet for å bli bedre kjent og skape et godt samarbeide mellom hjem og barnehage. I tillegg vil 
foresatte få en god mulighet til å knytte bekjentskaper/vennskap med andre familier i nærmiljøet.

   Foreldresamtaler har vi to ganger i året. Vi ønsker at alle benytter seg av denne anledningen til å få en grundigere tilbakemelding fra 
pedagogen om hvordan barnets utvikling er sett fra vår side. Og vi er veldig interessert i å høre hvordan barnet har det hjemme og på 
andre arenaer enn barnehagen. Dersom du ikke ønsker samtale vil vi ha en skriftlig bekreftelse på dette.

   I løpet av året har vi flere arrangementer der vi ønsker at foreldrene er med. Foreldrekaffer har vi for hver avdeling en gang pr. halvår, 
der vi håper dere har anledning til å sitte ned noen minutter når dere henter for å snakke med andre foreldre, personalet og se på 
barnas lek.

   Dere foreldre er våre viktigste samarbeidspartnere for at vi skal kunne gi barna deres en trygg og god hverdag er det viktig at dere gir 
oss tilbakemeldinger på det dere syn vi gjør bra og bør fortsette med og på det dere ønsker at vi skal endre på.

   Brukerundersøkelser: FUS gjennomfører brukerundersøkelser i alle sine barnehager med ett og et halvt års mellomrom. Og Skedsmo 
kommune gjennomfører brukerundersøkelse annet hvert år på våren. Her ønsker vi at alle foreldrene er med å svare, og alle må svare 
en gang pr. barn. Jo høyere svarprosent vi har jo sikrere kan vi være på at resultatene vi får er representative.

   Barnehagen har et godt SU –samarbeidsutvalg og FAU – foreldrearbeidsutvalg. SU møtes ca. 5 ganger i året og FAU etter behov. I SU 
og FAU sitter det foreldre representanter fra hver avdeling i barnehagen.

10. SAMARBEID OG OVERGANG
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Når barnet begynner i barnehagen
   Vi ønsker å legge til rette for en trygg og god tilvenning til barnehagen. Dette gjør vi ved å invitere barn og foreldre på besøksdager 

i løpet av våren. Dette gjør at barna blir kjent med lokalene, lyder og lukter, mens de er sammen med foreldrene. Barn og foreldrene 
blir også kjent med personalet og etablerer relasjoner.

   Foreldrene blir invitert til et informasjonsmøte for nye foreldre på våren, der praktisk informasjon blir gitt og foreldrene har anledning 
til å spørre om det de lurer på og bli bedre kjent med personalet og lokalene barnet deres skal tilbringe de kommende årene i.

  Ved selve oppstarten er foreldrene med på tilvenningen i minimum tre dager, og barna her kortere dager.
  Det er viktig for oss at barna opplever tilhørighet og trygghet til å leke og utforske, det er derfor tett oppfølging i starten
  Personalet har en introduksjonssamtale med foreldrene i løpet av den første tiden
  Vi jobber etter prinsippene i COS - circle of security

Når barn flytter fra småbarn til storbarns avdeling
   For å sørge for en god overgang fra småbarnsavdeling til storbarns avdeling, besøker personalet fra storbarnsavdelingen 

småbarnsavdelingen ofte i vårhalvåret slik at barna blir kjent med de nye voksne. 
   I løpet av våren besøker barna storbarnsavdelingen sammen med en voksen fra småbarnsavdelingen flere ganger. Barna blir da kjent 

med de nye lokalene og barn og voksne som er der. 
  Når det nærmer seg sommeren kan barna være på besøk på avdelingen i lengre perioder og delta på aktiviteter.
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Når barnet skal flytte og begynne i ny barnehage.
   Snakker vi med barnet om tiden vi har hatt sammen og undrer oss sammen med barnet om den nye barnehagen. om barnet har vært 

på besøk i den nye barnehagen viser vi interesse og nysgjerrighet og lar barnet fortelle om besøket.
  Vi har god dialog med hjemmet om den forestående flyttingen og prosessen knyttet til dette.
  Vi marker den siste dagen i barnehagen
  Vi holder kontakt den første tiden og barnet må gjerne komme tilbake til oss på besøk.
  Avdelingen sender etter en tid en hilsen til barnet med tegninger og gode ord

Overgang fra barnehage til skole
   Vi har gjennom årene i barnehagen forberedt barna på overgangen til skolen gjennom selvstendighetstrening, mestrings erfaring og 

fokus på fagområdene «Språk, tekst og kommunikasjon» og «Antall, rom og form.» Barnehagen har også utarbeidet en egen rutine 
for overgangen barnehage – skole, som er i tråd med Skedsmo kommune sin plan. 

   Vi deltar på Megakor på Skjetten skole sammen med andre førskolebarn og 1. Klasse.  Løveklubben besøker også skolegården og 
gymsalen på Skjetten skole. 

  På våren gjennomfører vi en ekspertundersøkelse, der alle Løveklubb barna blir spurt om hvordan de har det i barnehagen.
   Sammen med førskolebarna i de andre private barnehagene i Skedsmo holder vi en barnehagekonsert på torvet i Lillestrøm i mai, 

barna øver gjennom året og møtes på våren for en fellesøvelse og CD innspilling.
  Vi har også en foreldrekaffe for foreldrene til alle Løveklubb barna, dette håper vi vil være en hyggelig stund både for barn og foreldre. 
   Denne har vi gjerne ute, med grilling om været tillater det. Barna synger sangene de sang på barnehagekonserten og fremfører evnt. 

annet de har øvd på gjennom året.
  Som en avslutning på alle årene i barnehagen markerer vi dette med overnatting i barnehagen, denne foregår i slutten av mai. 
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Løveklubben er for de eldste barna i barnehagen, som neste år begynner på skolen. De er sammen minst en dag i uka. Løveklubben holder 
de på med aktiviteter som er spennende og morsomme, samtidig som de er lærerike og utfordrende. Vi vil gjennom ulike skoleforberedende 
aktiviteter, gi barna mer ansvar, gode opplevelser og mestringserfaring forberede barna til skolegang.   Barnehagen samarbeider med 
skolen vedr. overgangen barnehage – skole. De fleste av våre barn sokner til Skjetten skole, det er derfor mest nærliggende for oss å ha 
et tett samarbeid med dem. Løveklubben er for øvrig på flere utflukter i løpet av året.

Målet er å gi barna en god avslutning på barnehagetiden og legge til rette for en god overgang til skolen.

Andre samarbeidsinstanser
Barnehagen har flere samarbeidspartnere dersom det skulle være behov for å søke råd, veiledning eller hjelp angående et barn eller 
barnegruppen. Dette vil alltid foregå i samråd med foreldrene.

   Helsestasjonene: barnehagen kan bruke helsestasjonen i forbindelse med spørsmål om sykdom og smittevern, vi samarbeider der det 
er opprettet tverrfaglige team rundt et barn og eller om det skulle være noe i forbindelse med et barns utvikling.

   Tvers team: er en arena som er tilgjengelig for foreldre med barn i barnehage. Her kan foreldre og barnehage drøfte bekymring knyttet 
til enkeltbarn. Målet er å komme inn tidlig med riktige tiltak til barn og familier som trenger bistand. I tvers team møter representanter 
fra helsestasjonen, PPA og barneverntjenesten, samt foreldre og ansatte fra barnehagen.

   Barnevernet: Tilbyr hjelp og veiledning der hvor det er ønskelig eller nødvendig. Barnehagen er pålagt å gi opplysninger til barnevernet 
ved mistanke om alvorlig omsorgssvikt eller mishandling.

   PPA –pedagogisk/psykologisk avdeling: Bidrar med kompetanse og veiledning av personalet i barnehagen, gir hjelp til observasjon, 
planlegging og evaluering rundt barn med spesielle behov. Dersom barnehagen ønsker hjelp til enkeltbarn, må foreldrene bli forespurt 
og gi sitt samtykke til at PPA går inn i et konkret samarbeid med barnehagen. Foreldrene trekkes aktivt med i dette arbeidet.

   Frydenlund skole og ressurssenter: Kan tilby logopedhjelp dersom barnehagen (i samråd med foreldrene) søker spesielt om dette.
   Høyskole/skole: Barnehagen tar imot elever og studenter i praksis.
   Tolketjenesten: Dersom foreldrene eller de ansatte opplever behov for tolk benyttes dette. Det kan være til foreldresamtaler, 

foreldremøter eller møter med andre instanser der foreldrene deltar.
   Andre barnehager i Skedsmo: På ledelsesnivå har de private barnehagene faste møter der vi utveksler erfaringer.
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Kontaktinfo:
Daglig leder

Kristin Stubban Hygen
Tlf: 40 64 98 86 

E-post: dl.lovehjerte@bhg.no

Besøksadresse:
Hellaveien 3
2013 Skjetten 

Tlf: 64 83 34 00

LøvehjerteBarnehagenavn


