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OM BARNEHAGEN

Vippa FUS barnehage eies av Tryggebarnehager og drives av FUS. FUS er en av Norges 
største barnehagekjeder og består i dag av rundt 180 barnehager i over 80 kommuner, spredt 
over hele landet.

Hverdagen i en FUS barnehage kjennetegnes ved at man møter et glødende, tilstedeværende 
og lekent personale som byr på seg selv sammen med barna. Gjennom lek, omsorg og læring 
i trygge omgivelser får barna utvikle seg, oppleve mestring og møte nye utfordringer  
i fellesskap. 

Vippa FUS barnehage ligger idyllisk plassert ved Nidelva på Skarpnes. Barnehagen har plass 
til 82 barn fordelt på 4 avdelinger; småbarnsavdelingene Sivspurven og Rosenfinken, og 
storbarnsavdelingene Rørsangeren og Strandsnipa. Avdelingsnavnene kommer fra fugler 
som er spesielle for området barnehagen ligger.  

PERSONALET:

De ansatte i barnehagen er barnehagens viktigste ressurs. I Vippa FUS barnehage har 
personalet til sammen bred og variert kompetanse som kommer tydelig frem i hverdagen. 

• Kristine J. Kaba, daglig leder
• Joachim Larssen, pedagogisk leder og styrerassistent
• Stine Ø. Webenstad, pedagogisk leder
• Stine T. Andersen, pedagogisk leder
• Stine T. Hagen, pedagogisk leder
• Maria D. Blakstad, pedagogisk leder
• Hege Linga, pedagogisk leder
• Esther Falck Jakobsen, pedagogisk leder
• Silje Kruse Hvidsten, pedagogisk leder
• Daniel B. M. Kaba, barne- og ungdomsarbeider
• Cathrine L. Vehus, barne- og ungdomsarbeider 
• Julie Ødegaard, barne- og ungdomsarbeider 
• Jeanette Engebakk, barne- og ungdomsarbeider
• Natasa Hajduk, under utdanning til å bli barne- og ungdomsarbeider
• Eva Modalen, under utdanning til å bli barne- og ungdomsarbeider
• Hege Fatland, under utdanning til å bli barne- og ungdomsarbeider 
• Najat El Jallaly, under utdanning til å bli barne- og ungdomsarbeider 
• Kirsten Fatland, under utdanning til å bli barne- og ungdomsarbeider 
• Christina Ellingsen, under utdanning til å bli barne- og ungdomsarbeider (vikar)
• Henrik O. Nikolaisen, lærling i barne- og ungdomsarbeiderfaget 
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INNLEDNING

En årsplan har flere funksjoner. Den skal være et styrende arbeidsredskap for de ansatte, 
gi forpliktende mål å arbeide etter og vise hvilke tanker og pedagogiske begrunnelser som 
ligger til grunn for vår drift. Den skal synliggjøre vår pedagogiske plattform for foresatte og 
andre samarbeidspartnere. Årsplanen skal godkjennes av foreldrene via samarbeidsutvalget 
og er derfor foreldrenes mulighet til å kunne påvirke innholdet i barnehagen. Den er et 
offentlig dokument og grunnlag for kommunens tilsyn. I tillegg gir den eier, politikere, 
samarbeidspartnere og andre informasjon om det pedagogiske arbeidet.

STYRINGSDOKUMENTER

Barnehagens arbeid tar utgangspunkt i flere dokumenter: 

• Barnehageloven

Alle barnehager skal drives etter Lov om barnehager. Loven angir mandatet for 
virksomheten og hva barnehagen plikter å arbeide etter.

• Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (ny 1.august 2017)

Rammeplanen er en forskrift til barnehageloven. Målet med rammeplanen er å gi personalet 
en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering.

• FN’s barnekonvensjon
• Barnehagens vedtekter.
• Etiske retningslinjer for personalet
• Forskrift om miljørettet helsevern
• Progresjonsplan for fagområdene
• Serviceerklæring for FUS barnehagene.
• Barnehagens egne planer, prosjektplaner. 
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BARNEHAGENS  
VERDIGRUNNLAG

Visjonen har vi med oss i alt vi gjør. Den gir en felles forståelse og skaper retning for 
arbeidet i barnehagen.

Hos oss står leken i sentrum, den preges av eventyrlyst, glede og aktive ansatte. Vi har et 
øye for det magiske i det hverdagslige. Vi undrer oss sammen med barna og er stadig på jakt 
etter nye magiske øyeblikk. 

SAMMEN GIR VI  
BARNDOMMEN VERDI:

LEK OG GLEDE, HVERDAGS- 
MAGI OG VENNEGARANTI

BARNEHAGENS VISJON:
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BARNEHAGENS VERDIER:

Alle FUS Barnehagene har tre felles verdier som arbeidet vårt forankres i:
• Glødende
• Skapende
• Tilstedeværende

I Vippa FUS Barnehage er vi glødende når vi:
• Tar tak i barnas interesser
• Danner gode relasjoner
• Er engasjerte
• Tar i bruk de ansattes ressurser

I Vippa FUS Barnehage er vi skapende når vi:
• Lar oss inspirere av barnas kreativitet
• Legger til rette for impulsive og planlagte aktiviteter
• Jobber prosessorientert 
• Ser muligheter i stedet for begrensninger 

I Vippa FUS Barnehage er vi tilstedeværende når vi:
• ER tilstede
• Viser interesse for barna og hverandre
• Lytter
• Ser hver eneste barn med «det gode øyet»
• Har en god dialog med foreldrene 
• Leker 

 

ALLE HOLDER HENDER

HER ER VI VENNER

FUS LEKER MEST

ALLE BARN ER BEST!
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FUS-BARNEHAGENES 
HOVEDMÅL:

HOVEDMÅL I VIPPA FUS BARNEHAGE BETYR DETTE AT:

FUS barn har et positivt selvbilde De ansatte 
• Er anerkjennende
• Er gode rollemodeller
• Har fokus på barnas mestring
• Anstrenger seg for å forstå barnet
• Bekrefter barnet på en positiv måte
• Vet at alle barn er best i noe
• Ser annerledeshet som ressurs

FUS barn er trygge og forskende, de trives i lek og 
har vennekompetanse

De ansatte
• Danner gode relasjoner med barna og mellom barn
• Er fleksible i møte med barn
• Har god kommunikasjon med hjemmet
• Tilrettelegger barnehagen for lek og aktivitet
• Tilrettelegger for god tilvenning til barnehagen
• Tar tak i barnets interesser og lytter til dem
• Jobber både i små og større grupper barn

FUS barn gleder seg til resten av livet, de vet de 
har påvirkningsmulighet og at innspillene deres 
teller

De ansatte
• Møter barnas spørsmål med interesse
• Snakker varmt og glødende om viktige, vanskelige 

eller spennende ting
• Legger til rette for at barnet får påvirke og medvirke 

i egen hverdag
• Legger til rette for at barnet får lære om demokrati

FUS barn har det gøy i barnehagen De ansatte
• Tøyser og har humor i hverdagen
• Legger til rette for relasjoner, sosialt samspill og 

vennskap
• Deltar i lek
• Tilfører leken nye elementer
• Er aktive ute sammen med barna
• Planlegger spennende aktiviteter
• Ta utgangspunkt i barns interesser
• Skaper god stemning!
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VOKSENROLLEN

OVERORDNET SATSNINGSOMRÅDE:
Alle FUS-barnehagene satser på at leken kommer først, og at barn skal få et sunt kosthold i 
barnehagen. Dette tydeliggjøres gjennom satsningsområdene «Egenledelse i lek og læring» 
og «FUS SmartMat». Begge er under stadig utvikling og forbedring. 

LEK OG EGENLEDELSE 
«Egenledelse i lek og læring» er et prosjekt knyttet til FUS sin 
satsning på lek. Forfattere av boka, Marianne Godtfredsen 
og Kristian Sørensen forestår også opplæring av personalet. 
Da Vippa FUS barnehage var nye i 2016 ble pedagogene 
først kurset i dette våren 2017. Med lek som overordna 
satsningsområde fordrer det at vi setter av tid til leken, 
både sammen med barna, og i personalgruppa. Alle må ha et 
forhold til hvor viktig leken er for alle barn. 

Å få delta i lek og få venner er grunnlaget for barns trivsel og 
meningsskaping i barnehagen. «I lek gjør barn erfaringer, de utforsker, 
prøver ut, får kunnskaper og utvikler selvtillit. Barn sosialiseres gjennom 
leken og utvikler en beredskap for læring og utvikling» (Godtfredsen og Sørensen 2013). 
Forskning viser at barn som mestrer rolleleken har større forutsetninger for å mestre livets 
utfordringer. 

Hjernen trenger erfaring for å utvikle seg best mulig. Miljøet rundt barnet og den gjensidige 
samhandlingen mellom barnet og omgivelsene er av stor betydning for utviklingen av 
hjernen. Rollelek er med på å stimulere og utvikle barnehjernen positivt. 

Rolleleken krever de ferdigheter som de fleste ansatte bruker til enhver tid, i egne aktiviteter 
og i samhandling med hverandre. Rolleleken er i så måte godt egnet for utvikling av 
egenledelsesferdigheter og sosial handlingskompetanse. Egenledelse i lek er evnen til å være 
aktiv og selvstendig i en oppgave over tid. 

«Barn som har lett for å komme i gang med en aktivitet, som legger gjennomførbare planer, 
som anvender alternative strategier når det trengs, som husker hvorfor det holder på med 
en aktivitet, som klarer å regulere sine følelsesmessige reaksjoner ovenfor omgivelsene, som 
ser sin rolle og sin innvirkning i sosialt samspill og som lærer av både feiltrinn og suksess, 
viser gode ferdigheter i egenledelse» (Godfredsen og Sørensen 2013). 
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Barn som strever på ett eller flere av disse områdene vil kunne trenge tilrettelegging og 
støtte i leken. All lek er ikke nødvendigvis god lek. De ansatte må være tilgjengelige og 
fleksible med tanke på barnas behov og den situasjonen leken foregår i. 

«Et aktivt og tydelig personale er nødvendig for å skape et varmt og inkluderende 
sosialt miljø. Anerkjennende og støttende relasjoner er grunnlaget for utvikling av sosial 
handlingskompetanse» (KD).

Gjennom rolleleken vil barna opparbeide seg venneanskaffelseskompetanse. Barn som 
mestrer sammen i lek mobber sjelden hverandre. 
Fokus på lek og egenledelse er forebygging!

HVORDAN LEGGE TIL RETTE FOR GOD ROLLELEK  
I VÅR BARNEHAGE

• Avsette god tid og legge til rette for lek i løpet av barnehagehverdagen, både inne og ute. 
• Prioritere lek fremfor for mange voksenstyrte aktiviteter 
• Gjøre ulike leker og utstyr tilgjengelig for barna
• Følge opp barnas initiativ og tilføre leken nye elementer
• Organisere hverdagen sånn at barn får større valgfrihet
• Fokus og bevisstgjøring blant personalet i forhold til voksenrollen
• De ansatte skal være aktive i lek og sørge for at den forlenges, utvides og utvikles
• Fleksibel og dynamisk voksenrolle for å gi barna de beste utviklingsmuligheter i leken
• De ansatte må hele tiden vurdere sin egen rolle, både som observatør og som periodevis 

tilretteleggere og deltakere.  
• Utfordre barna til å inneha ulike roller i leken
• Ta ansvar for at alle barn får lekekompetanse 
• Gi barn opplevelsen av at leken er anerkjent som deres område
• Gjennomtenkt utforming av rommet, slik at rommet støtter opp under barnas rollelek og 

ikke begrenser barnas lek.  
• Mindre grupper som er med på å gi ro rundt leken
• Sørge for like muligheter for begge kjønn 
• Legge til rette for kjønnsnøytral lek, hvor alle kan være med
• Skape godt språkmiljø, slik at barnet kan bruke språket inn i rolleleken
• Prosjektarbeid som metode gir rom for fordypning i leken 
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FUS SMARTMAT

Alle FUS-barnehager skal ha fokus på matglede og gode matvaner. 

«Måltider og matlaging i barnehagen skal gi barna et grunnlag for å utvikle matglede og 
sunne helsevaner.» (RP 2017)

Retningslinjene:
1.  Vi serverer grønnsaker til måltidene 
2.  Vi bruker ren fisk eller fiskemat med høyest mulig fiskeinnhold
3.  Vi bruker rent kjøtt eller kjøttvarer med høyest mulig kjøttinnhold 
4.  Vi bruker mest mulig næringsrikt korn 
5.  Vi balanserer inntaket av ulike typer fett 
6.  Vi bruker vann som tørstedrikk 
7.  Vi bruker størst mulig grad naturlige søtningsstoffer
8.  Vi har god balanse mellom varmmåltider og brødmåltider for å skape 
variasjon

FUS’ overordnede satsning på mat passer godt inn i våre egne 
satsningsområder i barnehagen, samt den nye rammeplanens 
fokus på matglede og sunne matvaner. 
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VIPPA FUS BARNEHAGES EGNE SATSNINGSOMRÅDER:

• Natur, mat og miljø
• Gode relasjoner

NATUR, MAT OG MILJØ

Disse fokusområdene glir fint inn i hverandre, og i barnehagens hjerterytme. Gjennom 
bevisstgjøring ønsker vi å gi barna kunnskap om hvordan vi, ved å ta vare på miljøet, også 
tar vare på naturen og maten vår. Ved å ta vare på maten vår tar vi også vare på naturen og 
miljøet, og ikke minst kroppen vår. Ved å ta vare på naturen vår får vi både bedre mat og 
bedre miljø. 

«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 bærekraftige samfunn» (RP 2017)

Dette betyr blant annet at:
• Maten vi spiser stort sett er sunn, og den er smakfull
• 50% av maten vår er økologisk, og noen måltider er fulløkologiske 
• Halvparten av varmlunsjene er vegetarretter 
• Vi benytter oss av utvalgte lokale produsenter
• All melk og mel er økologisk 
• Gjenbruksmaterialer er gull, vi bruker alt fra møbler til formingsmateriell
• Ansatte og barn sorterer all søppel
• Vi går mye turer i nærmiljøet
• At vi tar med oss naturen inn i barnehagen
• Vi bevisstgjør alle i små og stor valg som påvirker miljøet vårt positivt og negativt 

GODE RELASJONER

Alle barn skal føle seg sett og anerkjent. Alle barn skal oppleve at noen smiler til dem når 
de kommer i barnehagen, og få kjenne at de er verdsatt for den de er. Når barnet danner 
relasjoner med personalet og andre barn, kan det kjenne seg ivaretatt, kjenne trygghet  
og å bli anerkjent. 

«Å møte individets behov for omsorg, trygghet, tilhørighet og anerkjennelse og sikre 
at barna får ta del i og medvirke i fellesskapet, er viktige verdier som skal gjenspeiles i 
barnehagen.» (RP 2017)
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Dette betyr at de ansatte er:
• Anerkjennende
• Imøtekommende
• Forståelsesfulle 
• Varme og grensesettende 

«Ved å kvalitetssikre relasjoner mellom små barn og ansatte er vi med på å legge et godt 
grunnlag både for psykisk helse, læring og atferd.» (May Britt Drugli)

PROSJEKTARBEID

Vi har valgt å la oss inspirere av andre FUS-barnehager som bruker prosjektarbeid som 
metode. Vi har erfart at barna trives godt med å fordype seg i noe de er interessert i, og 
bruke god tid til å utforske dette. Det som fasinerer oss er hvordan de ansatte må følge 
barnas initiativ, og tørre å slippe kontrollen over hva som skal skje. Når man jobber slik, 
kan man ikke planlegge alt på forhånd. Det vi må gjøre er å observere barnas interesser og 
initiativ over en periode, og la dette ha stor påvirkning inn i prosjektperiodene. Veien videre 
går vi sammen med barna, vi vet aldri helt hva som kan skje. 

Det å jobbe med prosjekt på denne måten gjør at vi bedre kan ivareta det enkelte barns 
interesser, kompetanse og mulighet for medvirkning, samtidig som vi har fokus på det 
verdifulle samarbeidet barna i mellom Ved å bruke prosjektarbeid godt, får barn reell 
mulighet til å påvirke barnehagens innhold. 

«Personalet skal ta utgangspunkt i barnas erfaringer, interesser, synspunkter og initiativ i 
barnehagens daglige arbeid og ved valg og gjennomføring av temaer og prosjekter.»  
(KD 2017)
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METODEN

Prosjektarbeid er i denne sammenhengen en pedagogisk metode som brukes for å belyse et 
tema/emne på mange ulike måter.

Prosjektarbeidet er knyttet opp mot et aktuelt emne over en gitt periode. Videre er 
prosjektarbeid en prosess som hele tiden gir muligheter til å tenke nytt og samtidig utvikle 
dialog.

Hvert prosjekt vil starte med en felles opplevelse for barnegruppa.

HVORFOR DRIVE MED PROSJEKTARBEID?

Barns medvirkning i forhold til prosjektet vil vise seg gjennom valg av prosjekt, innhold i 
prosjektet, dag- til dagforberedelser og ikke minst muligheten til å få kunne være med på å 
medvirke i øyeblikket. Barn lærer i samspill med andre og i et prosjektarbeid vil både barn 
og ansatte komme med bidrag og innspill.

I følge Rammeplanen må barns undring møtes på en utfordrende og utforskende måte. Barns 
egne interesser og spørsmål bør danne grunnlaget for læringsprosesser i barnehagen. Barns 
mulighet for medvirkning vil også speile seg i utviklingen av deres eget selvbilde.

«Barnehagen skal fremme demokrati og være et inkluderende fellesskap der 
alle får anledning til å ytre seg, bli hørt og delta. Alle barn skal kunne få oppleve 
demokratisk deltakelse ved å bidra og medvirke til barnehagens innhold, uavhengig av 
kommunikasjonsevner og språklige ferdigheter.» (KD 2017)

De ansatte må ha «god hørestyrke» - høre nøye etter og virkelig lytte til det barna uttrykker. 
Bli oppriktig nysgjerrig og bevisst lytte til det barn gjør og tenker i hverdagen.  
(Åberg & Taguchi). 

Prosjektarbeid vil kunne gi barnet økt ordforråd, bedre språklig uttrykksevne, trygghet, 
styrke barnets identitet og videreutvikle leken. Fagområdene blir flettet inn på en naturlig 
måte i dette arbeidet. 

Sentralt i alle våre prosjekter står rolleleken. Målet er at barna gjennom leken skal få nye 
erfaringer og på sikt beherske den avanserte rolleleken. 
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Sagt av Astrid Lindgren

Jeg skulle ønske dagens barn 
lekte mer enn de gjør. 
For den som leker som liten 
får en rikdom inni seg 
som man kan øse av hele livet. 
Man bygger opp en varm, hyggelig 
verden inni seg. 
En verden som gir styrke om livet blir vanskelig. 
Et sted man kan ty til i motgang og sorg.

PROSJEKT BARNE-
HAGEÅRET 2018/2019

I år har vi valgt å forhåndsavklare to prosjektperioder, som skal være felles på huset. Vi 
ser av tidligere erfaringer at det å ha samme prosjekt på hele huset kan være samlende for 
barnehagen, og at man kan utnytte de ansattes ressurser på tvers. De to prosjektperiodene 
som er avklart er

• Digital praksis
• Vennskap 

VENNSKAP

«Barnehagen skal legge til rette for samhørighet og kreativitet ved å bidra til at barna får 
være sammen om å oppleve og skape kunstneriske og kulturelle uttrykk» 
(Rammeplanen 2017:50)

Mål
• Vi vil fremme et inkluderende miljø der alle barna kan delta i lek og erfare glede i lek 

(Rammeplanen 2017:20.) 
•     Gjennom drama som metode skal vi skape felles opplevelser som skal fremme sosial 

kompetanse, og danne gode relasjoner 
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I denne perioden vil barna møte ulike retninger innenfor drama. Vi vil gi barna ulike inntrykk, 
som vil gi barna mulighet til å skape sine egne uttrykksformer. Perioden vil være preget av 
samarbeid mellom avdelingene på huset, der vi kan bruke og dele hverandres kompetanse. 
Barns medvirkning vil være sentral i denne perioden. 

Fire forskjellige sjangre. 
• Dukketeater
• Skyggeteater
• Improvisasjonsteater/ interaktivt teater
• Dramatisering

DIGITAL PRAKSIS

«Barnehagens digitale praksis skal bidra til barnas lek, kreativitet og læring. Ved bruk av 
digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet skal dette støtte opp om barns læreprosesser og 
bidra til å oppfylle rammeplanens føringer for et rikt og allsidig læringsmiljø for alle barn.» 
(Rammeplanen 2017)

Mål
• Støtte opp om barns læreprosesser og gi barna erfaringer med å bruke digitale verktøy 

som medskapere, ikke mottakere
• bidra til at barna utvikler en begynnende etisk forståelse knyttet til digitale medier 

(Rammeplanen)

I denne perioden vil barna bli kjent med digitalt utstyr noen kjenner til fra før, og digitalt 
utstyr som for noen er helt nytt. Vi vil sørge for at barna får en tilpasset tilnærming til å 
kunne bruke digitalt utstyr til å skape, lære og leke. 

Eksempler på hvordan vi knytter prosjektet opp til våre satsningsområder

• Gode relasjoner: 
* Samarbeid, skape noe sammen.
* Felles opplevelser
* Sjablonger på veggen ved hjelp av prosjektor 
* Nettvett – gryende bevissthet. 
* Familietre

• Natur, mat og miljø:
*  Lage kokebok sammen med barna – barna tar bilder av prosessen  

ved matlagingen og ferdig matrett
* Søke ut nyttevekster på tur
* Søke informasjon om natur, mat og miljø
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* Næringsinnhold i mat 
* Ta bilder og filme på tur – barnas univers kommer frem
* Ta opp lyder på tur og høre på de senere
* Søke opp historikk ved området 

TIDLIG INNSATS

Som en del av vårt verdigrunnlag, hvor vi ønsker at alle barn skal glede seg til resten av livet, 
jobber vi kontinuerlig med det som kalles «tidlig innsats». 

Forskning viser at tidlig utfordrende og negativ adferd kan bety utviklingen av mer 
utfordrende og negativ adferd ved økende alder. Utfordrende og negativ adferd kan være 
ulike former for aggresjon (fysisk og psykisk). Ved å inspirere og korrigere barnet til å 
finne andre strategier og løsninger kan man over tid hjelpe barnet til en positiv endring 
av adferden. De ansattes rolle er å hjelpe barnet til å gjøre gode valg i ulike situasjoner 
gjennom å være varme og grensesettende. 

Vi ønsker å bidra til at barn får et rikere språk knyttet til følelsesregisteret, det å kunne sette 
ord på følelser. Barnehagen ønsker å være en arena for det medvirkende barnet og den 
autoritative ansatte. På denne arenaen skal barna kjenne seg sett og akseptert. 

I Vippa FUS barnehage betyr det at:
• Ansatte skal inneha og øke sin kompetanse på barns utvikling
• Vi ser alle med «det gode blikk»
• Alle barn er «fus i noe»
• Barn skal møte varme og grensesettende ansatte
• Alle ansatte innehar et minimum av konkrete tiltak for å ramme inn barn som trenger det
• Barn med utfordrende atferd skal bli rammet inn på en positiv måte
• Ingen barn er ondskapsfulle eller aggressive, de har «følelser på ville veier»
• Ingen barn skal bli kjeftet på eller oppleve seg krenket av ansatte
• Vi jobber aktivt med å bygge opp et godt indre selvbilde hos alle barn
• Man i perioder vil gi noen barn mer oppmerksomhet enn andre, for å skape trygghet og 

god dynamikk i gruppa
• Barn blir møtt med anerkjennelse for sin opplevelsesverden
• Ansatte snakker positivt om barn i plenum 
• Barn blir møtt med anerkjennende holdninger, anerkjennende kommunikasjon og 

anerkjennende væremåte fra alle i personalet 
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BARNS MEDVIRKNING

«Barna skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planleggingen og vurderingen av 
barnehagens virksomhet. Alle barn skal få erfare å få innflytelse på det som skjer i 
barnehagen.» (KD 2017)

HVA LEGGER VI I BARNS MEDVIRKNING?

Som det går fram av i paragraf 3 i barnehageloven og i FN’s barnekonvensjon er medvirkning 
noe alle barn har rett til, også de aller yngste. Om ordet deles opp vil ordet med- kunne bety 
at det er noe som er sammen med andre, eller i et fellesskap. Om man legger det sammen 
med virkningsaspektet kan begrepet forstås som om man er med på å påvirke at noe skjer, 
man er med på å utgjøre en forskjell. Når noe har en virkning – da har det samtidig en effekt, 
en betydning.  Medvirkning som begrep handler om en etisk måte å forholde seg til barn på, 
der det bygges på likeverdighet og gjensidighet der begge framstår som subjekter. 

HVA VIL RETT TIL MEDVIRKNING SI OG HVA BETYR EGENTLIG 
MEDVIRKNING I PRAKSIS? 

I barnehagen erfarer barn å være del av et fellesskap der man også må ta hensyn til andre 
barns ønsker og behov. Medvirkning i denne sammenhengen innebærer blant annet den 
ansattes evne til å fange opp barnas kroppslige og verbale uttrykk. Samtidig som den ansatte 
tolker barna med ”det gode blikk”. Det gode blikk kjennetegnes blant annet ved en evne til 
å se ting i beste mening. Man tillegger barnets ytring gode intensjoner og vilje og leter etter 
muligheter til å forstå barnet på ulike måter. Barns ytringer blir møtt med anerkjennelse og 
respekt

Vippa FUS legger til rette for medvirkning ved å:
• Observere barns lek og aktivitet, og ta hensyn til hva de er opptatt av i utformingen  

av planer.
• Ha fleksible rutiner som gir rom for det enkelte barn, for å ivareta alles modning  

og interesser.
• Vi deler barnegruppen i mindre grupper i lek og aktivitet, slik at det enkelte barn lettere 

kommer frem med sin egenart.
• Bruke barns initiativ i hverdagen som utgangspunkt for utforsking og undring
• De ansatte viser respekt og forståelse for barnas ulike følelsesmessige tilstander,  

og tar hensyn til dette i sitt arbeid
• Har grublestund og utforskerstund som er interaktive «samlingsstunder» 
• Benytte hverdagsrutiner til gode samtaler med barna
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OMSORG 
Både foreldre og barn skal oppleve det trygt og godt å komme til barnehagen.

«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 omsorgshandlinger.» (KD 2017). 

I Vippa FUS skal vi:
• Sette barnet først.
• Lytte til barnet, se det og gi barnet oppmerksomhet.
• Være anerkjennende ansatte som er tilstede i lek og samspill
• Ser barnet som subjekt med egne tanker, følelser og uttrykk
• Ha gode planer og rutiner på tilvenning, og legger til rette for en god start i barnehagen
• Undre oss sammen med barnet og ta det på alvor
• Sette ord på og løfte opp barn som viser omsorg for hverandre
• Veilede barnet til å selv kunne ta egne gode valg
• Se hvert enkelt barn og gir det forståelse for dets behov og uttrykk og setter egne behov 

til side
• Den ansatte er bevisst på sin rolle som forbilde for barna. Dette synliggjøres ved å vise 

vennlighet og respekt gjennom samvær med barn og andre ansatte.
• Gi foreldrene informasjon om hverdagen til barnet
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DANNING

Danning kan sees på som den livslange læringsprosessen vi alle er i, i samspill med 
omgivelsene. Det handler om å utvikle evnen til å reflektere over egne handlinger og 
væremåte. 

«Barnehagen skal støtte barna i å forholde seg prøvende og nysgjerrig til omverdenen og 
bidra til å legge grunnlag for modig, selvstendig og ansvarlig deltakelse i demokratiske 
fellesskap. Barnehagen skal fremme samhold og solidaritet samtidig som individuelle uttrykk 
og handlinger skal verdsettes og følges opp. Barnehagen skal bidra til at barna kan forstå 
felles verdier og normer som er viktige for fellesskapet. Barnehagen skal bidra til å fremme 
barnas tilhørighet til samfunnet, natur og kultur.» (KD 2017). 

«I barnehagen skal barna få delta i beslutningsprosesser og utvikling av 
felles innhold. 
Barna skal støttes i å uttrykke synspunkter og skape mening i den 
verden de er en del av.» (KD 2017)

I Vippa FUS skal vi:
• Være gode rollemodeller
• Sette grenser på en varm og trygg måte
• Møte alle barn og ansatte med likeverd og respekt
• Lytte til barna 
• Jobbe med god gruppedynamikk
• Skape et godt fellesskap
• Anerkjenne barndommens egenverdi
• Skape gode rom for barns ytringer
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LEK OG LÆRING

Barn lærer gjennom alt de opplever og sanser. Barnehagen skal legge til rette for gode 
læringsituasjoner, både formelle og uformelle. En forutsetning for god læring og positive 
opplevelser er trygghet, vennskap og gode relasjoner. 

«I barnehagen skal barna oppleve et stimulerende miljø som støtter opp om deres lyst 
til å leke, utforske, lære og mestre. Barnehagen skal introdusere nye situasjoner, temaer, 
fenomener, materialer og redskaper som bidrar til meningsfull samhandling. Barnas 
nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær skal anerkjennes, stimuleres og legges til grunn 
for deres læringsprosesser. Barna skal få undersøke, oppdage og forstå sammenhenger, 
utvide perspektiver og få ny innsikt. Barna skal få bruke hele kroppen og alle sanser i sine 
læringsprosesser. Barnehagen skal bidra til læringsfellesskap der barna skal få bidra i egen 
og andres læring.» (KD 2017)

I Vippa FUS skal vi:
• Skape trygghet gjennom gode relasjoner
• Se på læring som en helhetlig prosess
• Forstå at barn lærer gjennom lek. 
• Legge til rette for gode opplevelser og nye utfordringer
• Følge opp barnas initiativ og undring
• Ha en god balanse mellom voksenstyrte og barne-initierte aktiviteter
• Gjøre ulike materialer og redskaper tilgjengelig for barna
• Legge til rette for læringsfellesskap der barna bidrar til egen og anders læring
• Ser verdien av barns lek og setter av tid. 
• Ha ansatte som har lekekompetanse. 
• Sørge for at barna få rike og varierte opplevelser, utfordringer mestringsopplevelser
• Tilføre nye impulser og elementer for å utvide og berike barns lek
• Legge til rette for barns undring og filosofering, og utforsker videre sammen med barna. 

LIKEVERD OG LIKESTILLING
Barnehagen skal fremme grunnleggende verdier som respekt, felleskap og menneskeverd. 
Her skal vi skape et miljø hvor det er plass til alle og rom for å være forskjellige. Barnehagen 
skal bidra til å gi alle barn like muligheter til utvikling og erfaringer.

«Barnehagen skal motvirke alle former for diskriminering og fremme nestekjærlighet.»  
(KD 2017)
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Rammeplanen sier at alle skal ha like muligheter til å bli sett, hørt og oppmuntret til å delta i 
fellesskap i alle aktiviteter i barnehagen. Det betyr også at personalet må reflektere over sine 
egne holdninger for best mulig å kunne formidle og fremme likeverd og likestilling. 

I Vippa FUS barnehage skal vi:
• Legge til rette for at gutter og jenter blir møtt på en likestilt måte, og gitt like muligheter.
• Fremme verdier som nestekjærlighet og solidaritet.
• Ha fokus på verdiskapende holdningsarbeid i personalet, gjennom refleksjon og 

veiledning
• Ha nulltoleranse mot mobbing (se egen plan fra kommunen)
• Fremheve ulikheter og flerkultur som en ressurs i barnehagen 
• Tørre å snakke om at vi er ulike 
• Være nysgjerrige sammen med barna overfor det som er annerledes 
• Ha grunnleggende gode holdninger i personalet  

MANGFOLD OG GJENSIDIG RESPEKT
Vi anser oss som veldig heldige som har flere kulturer og land representert i både 
barnegruppa og i personalet. Som en del av vårt samfunnsmandat og våre grunnleggende 
verdier i FUS, ser vi på det som en forutsetning at barn som tilhører en annen eller flere 
kulturer blir anerkjent på det som er annerledes enn «det norske». Barn skal oppleve og 
utvikle respekt for mangfoldet. Vi er derfor veldig glad for at dette nå også tydeliggjøres i 
den nye Rammeplanen for barnehager. 

«Barnehagen skal bruke mangfold som en ressurs i det pedagogiske arbeidet og støtte, 
styrke og følge opp barna ut fra deres egne kulturelle og individuelle forutsetninger.» 
(KD 2017)

I Vippa FUS barnehage betyr dette blant annet at:
• Barna møtes med nysgjerrighet og anerkjennelse 
• Vi synliggjør mangfoldet i barne- og personalgruppa
• Vi inviterer foreldre med annen kultur til å bidra i barnehagen
• Det søkes kulturmøter med andre institusjoner 
• Ulikheter snakkes om i barnegruppa
• Vi markerer ulike høytider og tradisjoner som er representert i barnehagen
• Ansatte stadig jobber med holdningsarbeid innad i personalgruppa,  

og sammen med barna
• Vi har nulltoleranse for rasisme og diskriminering 
• Barnets integritet respekteres 
• Vi ønsker å øke barnets stolthet over egen kultur
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MOBBING
Vi jobber etter ”den nye definisjonen” på mobbing, som er 
”Mobbing av barn er handlinger fra ansatte og/eller barn som hindrer opplevelsen av  
å høre til, å være en betydningsfull person i fellesskapet og muligheten til medvirkning”  
Lund, Helgeland & Kovac, 2017
 
Dette betyr at man ikke har fokus på et skarpt skille mellom den som mobber og den som 
blir mobbet. 
 
I Vippa FUS barnehage betyr det blant annet at:
• Vårt hovedfokus er å styrke barns selvfølelse 
• Vi har fokus på gode relasjoner, nærvær og aktive ansatte i leik
• Ansatte er opptatt av at barnets subjektive opplevelse
• Barnesynet vårt er basert på at ingen barn har intensjon om å gjøre andre vondt
• Vi vet at barns aggressive uttrykk er følelser på ville veier
• De ville eller stille barna forteller oss noe om at de strever, gjennom atferd
• Ansatte alltid har ansvar for barns relasjoner med andre, og at barn skal bli en attraktiv 

lekepartner for andre
• Barn som strever blir snakket opp i barnegruppa
• Det er utarbeidet lavterskeltiltak som alle ansatte kan ta i bruk i møte med barn som 

strever
• Vi jobber for godt foreldresamarbeid
• Vi fokuserer på å hjelpe barnet som mobber
• Personalet blir stilt tydelig krav til i forhold til hvordan de skal møte barn
• Vi bevisstgjør ansatte og foreldre på hvor viktige rollemodeller de er for barn
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DIGITAL PRAKSIS
Nytt i fjor er at barnehagens digitale praksis omfattes i Rammeplanen. Den konkretiserer 
hvordan digitale verktøy skal være en del av barnehagehverdagen, og sier blant annet at 
«Barnehagens digitale praksis skal bidra til barnas lek, kreativitet og læring» (RP:44).  
Det er et viktig poeng at barna skal være medskapere ved bruk av digitale verktøy, og ikke 
mottakere. Mange barn bruker digitale verktøy som nettbrett daglig, mens andre barn 
sjeldent eller aldri benytter dette. Noen barn opplever foreldre som har et bevisst forhold 
til bruk, mens andre har ganske frie grenser. Vår oppgave er blant annet å vise digital 
dømmekraft, og skape en gryende bevissthet og forståelse knyttet til digitale medier. 

I Vippa FUS barnehage betyr det at:
• Barnehagen har PC, mobil og iPad tilgjengelig til bruk i barnegruppene
• Vi har satt av en hel prosjektperiode i hele barnehagen til digital praksis
• Det skapes ressurspersoner i barnehagen på området 
• Vi bruker digitale verktøy til musikk og dans
• Barns spørsmål kan søkes svar på via PC, iPad eller mobil
• Vi har fremvisning av læringsprogram som eks «Newton» på storskjerm
• Film og bildefremvisning lages sammen med barna
• Barn som ikke ønsker å bli tatt bilde av skal ikke tas bilde av
• Vi tar mest mulig bilder av hva barn gjør, ikke av barns ansikt

 

ALLE HOLDER HENDER
HER ER VI VENNER
FUS LEKER MEST

ALLE BARN ER BEST!
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PROGRESJON

Vi har i år aldersinndelte grupper. Denne organiseringen gir barna et opplegg og utfordringer 
som er tilpasset alder og utvikling. Barnehagen har utarbeidet progresjonsplaner. Tanken bak 
en progresjonsplan er at det skal være noe å strekke seg etter for alle barn, og at de skal få 
muligheten til å utvikle seg. Progresjonsplanen sier noe om veien videre. 

Barn utvikler seg i ulikt tempo og vi har av den grunn funnet det hensiktsmessig å dele 
progresjonsplanen inn i trinn i stedet for alder. Barn av samme alder kan være på ulike trinn i 
de ulike fagområdene. Utgangspunktet er hva barnet mestrer og bygger videre på det. 
Progresjonsplanen er et verktøy for personalet i barnehagen og vil kunne være med på å gi 
barna de utfordringer som trengs for en god og sunn utvikling. 

«Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver» er grunnlaget for progresjonsplanen.  
Dette gjør vi for å sikre kvaliteten i barnehagen.  
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PROGRESJONSPLAN:

PROGRESJON

KOMMUNIKASJON, 
SPRÅK OG TEKST

OVERORDNET 
MÅL

TRINN 1 TRINN 2 TRINN 3
 

”Å samtale om 
opplevelser, 
tanker og følelser 
er nødvendig for 
utvikling av et rikt 
språk.”

”Tidlig og god 
språkstimulering 
er en viktig del 
av barnehagens 
innhold.”

Gi barna 
forståelse av 
og oppfordre til 
bruk av verbal 
og kroppslig  
kommunikasjon. 

Gi barna mulighet 
til å oppleve 
gleden ved 
litteratur, tekst og 
sang.

Utvikle begreps-
forståelsen. 

• Dialog med barn 
om hverdagslige 
rutinesituasjoner

• Observere og 
respondere på 
barns verbale 
og nonverbale 
kommunikasjon

• Ta i bruk konkreter 
og kropp/
bevegelse/tegn

• Benevne alle ord
• Leke med lyder og 

rytme i språk og ord
• Bekrefte barns 

språk
• Gjenta barns språk 

riktig og ikke 
fokusere på det 
negative

• Vente på tur
• Gjenkjenne sin bokstav
• Brettspill
• Konfliktløsning ved 

samtale
• Samlingsstund og 

utforskerstund
• Vi er lyttende ansatte 

som gir barna rom til å 
utvikle samtaleferdigheter

• Vi oppfordrer til tegning 
og lekeskriving

• Rim, regler, sanger og lek 
med språket

• Eventyr
• Oppfordrer og innleder til 

samtaler mellom barn
• Bruker humor i 

hverdagen
• Legge til rette for rollelek
• Bruke bildebøker med 

noe tekst
• Vi oppfordrer til egen 

bruk av bøker alene eller 
i samspill med andre

• Vi utfordrer det enkelte 
barn språklig for videre 
utvikling.

• Språkbruken blir 
mer nyansert og vi 
oppmuntrer til å bruke 
språket som et verktøy i 
hverdagen 

• Vitsing, gåter, riming
• Høytlesning, fortellinger, 

gjenfortellinger, 
dramatisering, eventyr

• Vi følger opp gryende 
interesse for bokstaver 
ved bruk av tekst uten 
bilder 

• Legge til rette for den 
avanserte rolleleken

• Barna oppfordres til 
å skrive navnet sitt 
og gå på jakt etter 
bokstavlyder

• Barna tar i bruk 
lekeskriving og 
avskriving i rolleleken

• Lekelesing/medlesning
• Bruke spill som 

stimulerer til lek 
med bokstaver og 
innlæring av begreper, 
preposisjoner m. m.

• Førskoleklubb
• Ekspertundersøkelse
• Fremføring foran andre 

barn

.
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PROGRESJON

KROPP, 
BEVEGELSE OG 
HELSE

OVERORDNET MÅL TRINN 1 TRINN 2 TRINN 3

”Gjennom 
kroppslig aktivitet 
lærer barn 
verden og seg 
selv å kjenne.”

”Godt kosthold 
og god veksling 
mellom aktivitet 
og hvile er av 
betydning for å 
utvikle en sunn 
kropp.”

Gi barna rom 
og mulighet 
for aktivitet og 
kroppsbeherskelse. 

Oppfordre barna 
til å ta vare på 
kroppen sin 
gjennom god 
hygiene og gode 
matvaner.

• Vi tilrettelegger areal 
og rom for fysisk 
utfoldelse

• Utforske det fysiske 
rommet

• Utfordringer utendørs
• Undre seg over 

vann for en gryende 
innføring av håndvask 
før måltider

• God plass til store 
bevegelser

• Bli kjent med egen 
kropp

• Krabbe, sitte i 
knestående stilling, 
sitte, gå

• Hvile/søvn etter barns 
behov

• Mat etter barns behov
• Barna får være med å 

vaske hender, bord og 
feie gulv. 

• Bevisstgjøring rundt 
egen kropp

• Gode rammer ved 
måltid 

• Vi har fokus på et sunt 
kosthold

• Barna får hvile og søvn 
etter behov

•  Organisert 
hvilestund med 
tilbud til alle barn

•  Vi utfordrer barnas 
motorikk i møte 
med naturen. 

•  Legge til rette for 
fysisk aktivitet 
inne

•  Finmotorisk 
trening: Tegning, 
klipping, perling, 
kutting av frukt ol., 
baking osv.

•  Stimulere til 
rollelek ute

•  Håndvask og 
toalettrening

•  Måltid med gode 
rammer: smøre 
selv, dekke på og 
av bordet, hjelpe 
med å vaske og 
feie

•  Barna blir bevisst 
på et sunt og 
variert kosthold 
gjennom samtaler 
med ansatte. 

•  Ballek - kaste og ta 
i mot ball/fotball

•  Sanger med 
bevegelse

• Balansere
• Faste turdager 

• Lengre turer bort fra 
barnehagen

• Vi følger opp barnas 
naturlige behov for å 
bevege seg. Vi bruker 
ofte naturen som arena: 
balansering, klatring, hinke, 
osv

• Vi snakker om god helse 
– gevinsten av fysisk 
utfoldelse og sunt kosthold

• Nye utfordringer i forhold til 
utholdenhet og finmotorikk

• Selvstendighet ved 
toalettbesøk. Barna tar 
ansvar for sin egen hygiene

• Snakke om virus/bakterier
• Barna får bruke verktøy som 

drill og  kniv i større grad 
enn tidligere

• Øve finmotorikken ved å 
tegne innenfor streker, 
klippe etter strek osv

• Selvstendighet, for eks 
holde orden i egne klær og 
ting
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PROGRESJON

KUNST, KULTUR OG 
KREATIVITET

OVERORDNET MÅL TRINN 1 TRINN 2 TRINN 3

”Barnehagen må 
gi barn mulighet 
til å oppleve kunst 
og kultur og til 
selv å uttrykke seg 
estetisk.”

”Barn skaper sin 
egen kultur ut fra 
egne opplevelser.”

Barna skal få mulighet 
til å møte og utforske 
kultur, samt utvikle 
egen kreativitet. 
Få uttrykke 
seg gjennom 
ulike kreative 
uttrykksmåter 
Prosessorientert 
fokus

• Stimuler sansene ved 
ulike sanseinntrykk og 
undre seg over dette

• De ansatte legger 
til rette for ulike 
formingsopplevelse 
inne og ute med ulike 
materialer. 

• Bruk av musikk, sang 
og instrumenter

• Vi introduserer barna 
for enkle norske 
eventyr

• Barna er medskapere 
av kulturen i 
barnehagen 

•   

 

• Bli kjent med 
fargesirkelen

• Dans og bevegelse
• Øve på å opptre
• Teater og 

dramatiseing med og 
for barna

• Rollelek
• Utkledning
• Barna får oppleve at 

prosessen kan bli et 
produkt

• Vi blir kjent med 
ulike materialer og 
formingsteknikker

• Bruke naturmaterialer 
til formings 
opplevelser 

• Si ja når barna tar 
initiativ til bruk av 
musikk

• Besøke og selv lage 
kunstutstilling 

• Vi fordyper oss 
i kunsten og har 
fokus på spesielle 
teknikker. Barna får 
frihet til selv å velge 
utrykksform

• Barna blir kjent med 
og får prøve seg på 
nye teknikker

• Barna er med på å 
lage sine fortellinger 
og dramatiseringer

• Tilrettelegge for mer 
langsiktige kreative 
prosjekter

• Bruke naturen og 
naturmaterialer til 
å stimulere lek og 
kreativitet

• Ansvar for 
underholdning på 
ulike arrangement

• Gjenbruk i kreative 
arbeider
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PROGRESJON

NATUR, MILJØ OG 
TEKNOLOGI

OVERORDNET MÅL TRINN 1 TRINN 2 TRINN 3

«Barnehagen skal 
bidra til at barna 
blir glade i naturen 
og får erfaringer 
med naturen som 
fremmer evnen 
til å orientere seg 
og oppholde seg 
i naturen til ulike 
årstider.»

Barna skal få 
forståelse for 
samspillet i naturen 
og naturens egenart.
Bli glad i naturen, 
verne om 
naturressursene, 
bevare biologisk 
mangfold og bidra 
til bærekraftig 
utvikling. 

• Begynnende 
opplevelse av naturen 
gjennom sansene.

• Barnet får mulighet 
til og utforske og 
undre seg i naturen i 
barnehagens område.

• Gjennom bruk av 
ulikt materiell og 
utstyr erfarer barnet 
hvordan dette føles og 
fungerer.

• Oppleve, erfare 
og få kjennskap til 
naturkreftene ved å 
være ute i all slags 
vær.

• Sortere søppel: 
Matavfall, plast, papp, 
papir og restavfall

• Barna lærer om 
planter og dyr 
gjennom å se, ta på og 
lukte.

• Begynnende erfaring 
med grunnleggende 
teknikk, 

• fokus på teknikk i 
umiddelbar nærhet 
– lysbryter, vannkran 
mm.

• Bli kjent med iPaden

• Barnet får begynnende 
kjennskap til naturens 
arter og sitt eget 
nærmiljø gjennom turer i 
skogen og området rundt 
bhg, eks gården

• Vi lar barna være 
delaktige i daglige 
gjøremål

•  Barnet får en utvidet 
forståelse gjennom aktiv 
bruk av bøker, faktastoff 
og opplevelser i naturen.

• Utedager og turdager, 
• Naturopplevelser i alle 

årstider
• Sortere søppel, plukke 

søppel
• Erfaringslæring - utforske 

dyr og planter vi finner 
på vår vei.

• Vi har oppslagsverk 
og utstyr til forskning 
tilgjengelig

• Fokus på miljøvern og 
bærekraftig utvikling

• Konstruksjonslek
• Så og høste ulike 

spiselige planter
• Utføre og erfare 

eksperimenter
• Lage terrariefor insekter 
• Ha utstyr tilgjengelig for 

utforsking av naturen
• Få utfordringer på iPaden

• Begynnende 
forståelse for 
hvordan elektroniske 
og mekaniske 
apparater fungerer, 
for eksempel på 
kjøkkenet.

• Gjennom 
eksperimentering 
erfarer barnet 
hvordan ulike 
elementer påvirker 
hverandre.

• Samtaler om hvor 
ulik mat kommer 
fra og hvordan blir 
ting til

• Barna lærer mer 
om gjenbruk og 
resirkulering

• Mer om planting og 
høsting

• Turer i nær- og 
lokalmiljøet

• Legge til rette for 
emnefordypning.

• Miljøvern
• Ta selvstendige valg 

knyttet til valg av 
klær og utstyr til 
ulike årstider

• Studere vær, 
temperatur osv

• Bruke iPaden 
selvstendig til å søke 
informasjon, lære 
ny kunnskap, spille 
skoleforberedende 
spill 



33

PROGRESJON

ETIKK, RELIGION 
OG FILOSOFI

OVERORDNET 
MÅL

TRINN 1 TRINN 2 TRINN 3

«Barnehagen 
skal la barna 
få kjennskap 
til fortellinger, 
tradisjoner, verdier 
og høytider i 
ulike religioner 
og livvsyn og 
erfaringer med at 
kulturelle uttrykk 
har egenverdi»

«Barnehagen 
skal bidrar til å 
legge grunnlag for 
kritisk tenkning og 
dømmekraft»

Skape interesse 
for samfunnets 
mangfold og 
forståelse 
for andre 
menneskers 
livsverden og 
levesett

Utvikle interesse 
og respekt for 
hverandre

• Personalet er autoritative 
ansatte og gode 
rollemodeller

• Blir kjent med 
religioner og livvsyn 
som er representert i 
barnegruppa

• Barn blir kjent med egne 
følelser og viser det i 
hverdagen

• Barna utrykker selv 
undring.

• Sikre god dialog med 
foreldre. Overføre 
kunnskap fra foreldre/
foresatte til barnehagen

• Ser på ulike kulturer som 
en ressurs, og møter det 
med nysgjerrighet og 
åpenhet 

• Gir barna kjennskap 
til og markerer 
merkedager, høytider og 
tradisjoner i den kristne 
kulturarven og andre 
religioner og livssyn 
som er representert i 
barnehagen

• Snakke positivt om andre 
barn i plenum, spesielt 
barn med utfordrende 
atferd

• Hjelper barn til å se 
sammenheng mellom 
handling og konsekvens

• Erfare at egne valg og 
handlinger kan påvirke 
situasjoner

• Den ansatte fremmer 
undring gjennom 
samtaler og spørsmål

• Vi har ekstra fokus 
på nestekjærlighet og 
følelser. 

• Vi lar barna delta og 
bidra i arbeidet med 
jule og påskebudskapet. 
Barna får forståelse 
for ulike tradisjoner 
tilknyttet høytidene

• Barnehagen har en 
gjennomarbeidet og 
bevisst verdiplattform 
som ligger til grunn for 
alt vi gjør

• Veileder i konfliktløsning 
og oppfordrer til 
selvstendighet

• Forholde seg til ulike 
rutiner og regler

• Fokus på vennskap og 
gode relasjoner

• Vi oppfordrer barna 
til å fortelle om egne 
følelser, samt å forstå 
andres

• Gjensidige samtaler 
rundt danning

• Barn og ansatte 
reflekterer 
sammen over egne 
handlinger, og 
handlingsalternativer

• Barna må stå til 
ansvar for egne 
handlinger

• Bruke samtalen til 
refleksjon rundt 
egne erfaringer og 
sette seg inn i andres 
ståsted

• Reflektere over 
ulikheter og likheter

• Vise respekt for 
forskjellighet

• Ekspertundersøkelse
• Barnesamtaler for alle 

barn
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PROGRESJON

NÆRMILJØ OG 
SAMFUNN

OVERORDNET MÅL TRINN 1 TRINN 2 TRINN 3

«Gjennom lek og 
varierte aktiviteter 
skal barna få erfaring 
med å lytte, forhandle 
og diskutere og 
få begynnende 
kjennskap til 
menneskerettighetene» 

«Gjennom utforsking, 
opplevelser og 
erfaringer skal 
barnehagen bidra til 
å gjøre barna kjent 
med eget nærmiljø, 
samfunnet og verden»

Barnehagen skal 
oppmuntre til 
at barna skal 
medvirke i egen 
hverdag og at 
de utvikler tillit 
til deltagelse i 
samfunnet 

Bli kjent med ulike 
tradisjoner, levesett 
og familieformer 

• Barna får bli kjent 
med uteområdet 
og innemiljøet i 
barnehagen.

• Personalet er 
tilstedeværende 

• Trygg tilvenningsperiode
• Gode overganger innad i 

barnehagen
• Øve på turtaking
• Turer innad i barnehagen
• Bruker ressurser i 

nærområdet 
• Legge til rette for barns 

medvirkning
• Markere samefolkets 

dag
• Bli kjent med egen 

kropp

• Besøke og bli 
kjent med steder 
i nærmiljøet: 
gården, gartneriet, 
Nedeneshallen  
m. m.

• Brannvern 
• Bruke samtalen 

mer aktivt med 
tanke på barns 
medvirkning.

• Praktisere turtaking
• Snakke om likheter 

og ulikheter i 
samfunnet

• Samarbeide med 
ulike institusjoner i 
nær og lokalmiljøet, 
eks Nedenes skole 
og Toyota

• Samarbeide med 
Røed bo- og 
behandlingssenter

• Besøke nærskolen
• Hvem er jeg, 

familien min, hvor 
bor jeg?

• Demokrati
• Følge fellesregler

• Vi utvider barnas 
forståelse for andre 
samfunn og land.

• Vi har samtaler om 
Norge som samfunn.

• Bli kjent Lokale 
historier, lokale 
tradisjoner

• Presentere barn 
for samisk kultur 
og andre nasjonale 
minoriteter 
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PROGRESJON

ANTALL, ROM OG 
FORM

OVERORDNET MÅL TRINN 1 TRINN2 TRINN 3

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

Stimulere 
barnas undring, 
nysgjerrighet og 
motivasjon for 
problemløsning

Oppdage, utforske 
og skape strukturer 
og hjelpe barna 
til å forstå 
sammenhenger i 
naturen, samfunnet 
og universet

• Barna får møte tall 
og former gjennom 
sanger, regler og 
bøker

• Lek med former, leke 
med puttekasser, 
puslespill

• Barna får en 
begynnende 
romforståelse og 
oppfatter forskjellen 
på å være inne og 
ute

• Lek med tall, 
introdusere 1-10

• Telle fingre, tær, 
barn i gruppa

• Knytte tellingen og 
begrepsbruken til 
kjente konkreter

• Leker og former i 
ulike materialer og 
størrelser

• Systematisere og 
sortere

• Være med å bake og 
lage mat

• Sammenligne
• Stille åpne spørsmål
• Benevning 
• Legge til rette for 

barn sin kroppslige 
lek både inne og ute. 

• Støttende ansatte 
som bekrefter og 
anerkjenner barns 
frustrasjon

• Parkobling
• Introdusere det ”å 

legge til” og ”ta 
bort”

• Barna får en 
begynnende 
begrepsforståelse for 
tall, form og størrelser

• Barna får en forståelse 
for mengder og volum 
gjennom eks. matlaging

• Vi introduserer 
mengdebegreper og 
barna får prøve seg i 
praksis, for eksempel 
å helle i vann. Måling, 
veiing, eksperiment

• Lek med former, og 
mønster

• Konstruksjonslek 
• Bygge hytter
• Bli kjent med 

geometriske former
• Spille spill
• Puslespill med 20-60 

brikker
• Leke gjemsel
• 

• Barna lærer om 
matematiske former og 
mønster

• Barna får en utvidet 
forståelse for tall og 
telling

• Barna erfarer 
mengdelære og får 
måle, veie osv. mer 
selvstendig

• Naturlig del av 
matlaging

• Kjennskap til tid
• Utvide tallrekka
• Rekkefølge
• Avansert 

konstruksjonslek
• Utfordre barna til å 

stille kritiske spørsmål 
• La barna argumentere 

og søke egne løsninger 
• Bruke digitale verktøy 

for å inspirere til 
matematisk tenkning 
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DE YNGSTE BARNA:

For å sikre riktig kompetanse har 3 av 4 pedagogiske ledere på småbarnsavdelingene 
fordypning i småbarnspedagogikk. Hele personalet er innforstått med hvordan vi skal møte 
de yngste barna og hvordan vi legger til rette, gjennom et forpliktende arbeidsdokument. Vi 
er opptatt av at primærbehovene skal dekkes først, slikt som trygghet, omsorg, ro, stabilitet, 
mat og søvn.  

Det er slik at tilvenning og tilknytning skjer gjennom de daglige gjøremålene i barnehagen. 
For å fremme trygg tilknytning og en god start i barnehagen støtter vi oss til Cooper, 
Hoffman, Powell og Marwins modell Circle of security (trygghetssirkelen). Denne modellen 
skal være et verktøy for lettere å kunne observere og tolke barnets atferd, følelser og behov. 
Samtidig gjøre barna trygge, utvikle god selvregulering og sosial kompetanse. 

Slik gjør vi det i Vippa Fus barnehage:
• Være på gulvet for barnet (trygg base og trygg havn)
• Gi trøst og omsorg 
• Den ansatte støtter barnet i sin utforskning
• Er tilstede med hele seg
• Fryder seg sammen med barnet
• Ansatte er et støttende stilas
• Den ansatte har det gøy sammen med barnet
• Den ansatte har respekt for barnets følelser – avleder ikke
• Anerkjenner barnets følelser 
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MEDVIRKNING FOR DE YNGSTE I BARNEHAGEN

Det er slik at den ansattes syn på medvirkning har noe å si for hvor vidt barnet har mulighet 
for å medvirke. En kan si at medvirkning ikke bare handler om det å få ta valg og være med 
å bestemme, det kan også handle om å gjøre barns perspektiv gjeldende, og å behandle alle 
mennesker som subjekter. De yngste barna er særlig prisgitt ansatte som tar medvirkning på 
alvor, og prøver å tolke og tillegge deres uttrykksmåte mening. De yngste barna har lite eller 
ingen form for verbalspråk, men kommuniserer gjennom sin kroppslige væremåte ( Jansen, 
2013).

HVORDAN KAN VI I VIPPA FUS BARNEHAGE SIKRE MEDVIRKNING 
FOR DE YNGSTE I BARNEHAGEN?

• Gjennom å anerkjenne barnets opplevelse 
  De ansatte ser barna som subjekt og at selv om ikke barna alltid kan få bestemme, 

handler medvirkning også om at barnet føler seg sett, hørt og forstått. 

• Gjennom «jeg skal være meg», og gi rom for andre 

  Den ansatte har forståelse for at medvirkning handler om å at individet skal få mulighet 
for påvirkning i fellesskap med andre. Den ansatte sørger for at alle barn skal kunne føle 
seg som bidragsytere. Det krever at den ansatte gir barna tur, er nær barna og i tillegg 
gjør barna oppmerksom på hverandre og hva det vil si å være en del av et fellesskap. 

• Gjennom her- og nå situasjoner
  Den ansatte er såpass nær barna og har en tilstedeværelse i hverdagen, slik at den 

ansatte kan se barns uttrykk og hva som interesserer dem, for så å følge opp dette. Slik 
kan en skape rom for at barna kan være med å påvirke sin egen hverdag. 

• Gjennom å ta barnas uttrykk på alvor inn i planleggingen 
  Dersom den ansatte planlegger ut i fra hva en tenker er aldersadekvat vil ikke barna ha 

like stor mulighet for å påvirke sin hverdag. I Vippa Fus barnehage planlegger vi heller ut 
i fra det vi faktisk ser barna interesserer seg for. Vi tar barnas uttrykk i leken på alvor inn 
i planleggingen. 

FORELDREAKTIV TILVENNING:

Vi er opptatt av at starten på barnehagelivet hos oss skal oppleves trygg og god. Hos oss 
er vi inspirert av noe som kalles «Jåttå-modellen», som også går under «foreldreaktiv 
tilvenning». Det handler om at vi ønsker at barn og foreldre skal bli kjent med barnehagen 
sammen. Når mor og/eller far er trygge, vil barnet også kjenne på den tryggheten. I 
hovedsak bruker vi denne tilvenningsmetoden for de aller yngste barna, og vi fører samme 
prinsipp for eldre barn, i samråd med foreldre. De to første månedene er også satt av til 
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tilvenning innad i barnehagen. Der er fokuset å skape trygghet, bli kjent med barnehagen, 
danne gode relasjoner og legge grunnlag for god lek. 

Slik gjør vi det i Vippa FUS barnehage:
• Tilbyr oppstartssamtaler med alle foreldre
• Har foreldremøte for nye foreldre før sommeren
• Setter av minst 5 dager til tilvenningen sammen med foreldre
• Deler opp dagene under tilvenningen for å skape ro og gi barna god opplevelse av å være 

i barnehagen
• Har primærkontant
• Lar barna velge «sin voksen»
• Er på gulvet med barna 
• De ansatte går aktivt inn for å danne relasjoner, i barnets tempo
• Lar barnet beholde rutiner det hadde hjemmefra
• Ønsker at barnet har med noe kjent og kjært, som en kos eller bamse
• Lar barna sove i sin egen vogn i tilvenningen, som de er trygge på

OVERGANGER INNAD I BARNEHAGEN:

I løpet av hele barnehagelivet vil barnet bytte avdeling innad i barnehagen. I slike situasjoner 
ønsker personalet å skape en best mulig overgang for barna, og foreldre.

I løpet av en barnehagehverdag kan barna møte både barn og personal fra hele barnehagen. 
Dette kan skape en bedre overgang for barn som skal bytte avdeling/gruppe i barnehagen 
da de allerede har en gryende relasjon til flere. I rammeplanen står det at «personalet skal 
sørge for at barn og foreldre får tid og rom til å bli kjent med barna og personalet når de 
bytter barnegrupper» (RP:10). Som et ledd i en god overgang ønsker vi å ha tett og god 
dialog med foreldre i forbindelse med overgangen.  

Slik gjør vi det i Vippa FUS barnehage:
• Har egne rutiner for gode overganger
• Forbereder barna i gode samtaler
• Barn og barnegruppe besøker ny avdeling for å danne relasjoner med barn og ansatte 
• Bruker god tid på for å skape trygge rammer for barnet
• Velkomstbrev med informasjon fra ny avdeling
• Overgangssamtaler mellom pedagogiske ledere innad i barnehagen
• Fellesskapstanke – vi er EN barnehage og ETT fellesskap 
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OVERGANG BARNEHAGE SKOLE

Vi ønsker at barna som går siste året i barnehagen skal få nyte det å være eldst, og samtidig 
få nyte det å få lov å bruke sitt siste år med bare lek og moro. Skolen kommer tidsnok. 
Skolestarterne har en egen klubb. I denne klubben har barna stor grad av medvirkning og 
påvirkning av innhold. Vi øver på barns selvstendighet og mestringsfølelse i å klare ting selv. 
Målet vårt er ikke å gjøre barna skoleklare i en «skolsk» forstand. Målet vårt er at barna skal 
kjenne at de har fått lekt fullt ut, og vi ansatte vet at leken medfører mye læring. Vi ønsker at 
de skal kjenne på en indre trygghet, og samtidig spenning for det som kommer. At de skal ha 
et godt selvbilde og møte skolehverdagen med nysgjerrighet og åpenhet. 

Slik gjør vi det i Vippa FUS barnehage:
• Har egen klubb for skolestarterne 
• Barna får ha stor medvirkning på innholdet i klubben
• Drar på Vitensenteret flere ganger i løpet av året
• Har barnesamtaler med førskolebarna 
• Bruker siste foreldresamtale som grunnlag for overgangsskjema til skolen
• På sommerfesten får barna en oppmerksomhet fra barnehagen
• Besøker Nedenes skole (nærskolen) 
• Barna oppmuntres til å gjenfortelle historier i større grupper 
• Barna er med på å lage og dramatisere et skuespill som fremføres før skolestart
• Vi øver på at barna skriver sitt eget navn
• Vi leker med bokstaver og bokstavlyder 
• Barna øver på å ta imot beskjeder hvor de skal utføre handlingen
• Vi arbeider aktivt med selvstendighet før skolestart
• Være i stand til å tolke andres følelser og grenser 
• Vi tilbyr sunt og variert kosthold, hvor barna får ta del i matlagingen. Vi gir barna 

kjennskap til hva som er godt for kroppen, og hvorfor. 

BARNEHAGEN SOM KULTURARENA

Barnehagen er en arena for sosialt og kulturelt fellesskap der barna møter ulike tradisjoner 
igjennom høytider og markeringer. 

Gjennom kulturformidling utvikler barna sin egen kultur som de tar med seg videre inn 
i leken og gjør det om til sitt eget.  Her får barna mulighet til å uttrykke seg gjennom 
mange «språk» som de kombinerer til et lekende fellesskap. Leken er med på fremme 
kommunikasjon på tvers av kulturer, hvor de vil oppleve mestring og tilhørighet. 
Barnehagen tar del i kulturen i nærmiljøet gjennom møte med institusjoner, organisasjoner 
og enkelt personer. Eldre generasjoner kan dele viktig kunnskap med barn og personalet i 
barnehagen. Personalet formidler tradisjoner som skaper tilhørighet gjennom uttrykksmåter 
som: litteratur, eventyr, musikk, kreativ virksomhet og dramatisering. Barna lærer seg 
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respekt, sette seg inn i andres ståsted, identitetsutvikling og personlige uttrykk.
Kultur utvikles i spenning mellom tradisjon og fornyelse, og fornyelsen skjer i samspillet med 
hverandre. Barna blir beriket ved å erfare et kulturelt mangfold.

Lokale kulturbegivenheter
• Arendalsuka
• Arendal Vinterfestival
• Internasjonalt marked i Arendal 

Kulturbegivenheter/tradisjoner i barnehagen
• Fellesfeiring av bursdager en gang i måneden
• Markering av id al fitr og id al adha
• Høstfest med innsamling til veldedig formål
• Markering av Lucia 
• Markering av Samefolkets dag
• Karneval/Maskerade
• Påskesamling 
• Sommerfest 
• Adventsamlinger  
• Bibliotekbesøk
• FUS-dagen
• «Dugnad» i barnehagen (kun for barn og personale)
• Mai-fest før 17.mai

STUDENTER OG LÆRLINGER

Barnehagen stiller seg disponibel til å ta imot studenter og og skoleelever i ulike former for 
praksisperioder. 

DOKUMENTASJON OG VURDERING

Dokumentasjon brukes for å synliggjøre for barn, foreldre og ansatte det pedagogiske 
arbeidet i barnehagen. Alt det flotte, lærerike, spontane og lekende som skjer i 
barnehagetiden vil vi vise gjennom:
• Utstilling av barnas arbeider
• Dokumentasjon gjennom eks bildetaging av prosesser og aktiviteter
• Overbringe beskjeder og opplevelser muntlig. 
• Skrive på whiteboard-tavla i gangen
• Bilder og korte rapporter på MyKid
• Foreldresamtaler
• Gode periodeplaner ifbm prosjekt
• Dokumentasjon gjennom praksisfortellinger, bilder og utstillinger. 
• Årsplanen

 

ALLE HOLDER HENDER

HER ER VI VENNER

FUS LEKER MEST

ALLE BARN ER BEST!
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Vurdering av det vi gjør i barnehagen er en forutsetning for god utvikling og videre 
planlegging. 

Vi må vurdere hvordan vi skal komme videre, fremme det som er bra og hindre det som er 
uheldig. Våre arenaer for vurdering vil være:
• Tilbakemeldinger fra barna.  Både ord og kroppsspråk. 
• Formelle og uformelle samtaler med foreldrene
• Periodeplaner
• Planleggingsdager, personalmøter, avdelingsmøter og pedagogmøter
• Refleksjonsnotater og praksisfortellinger. Bruk IGP som metoder for refleksjon og 

utvikling
• Årlige bruker- og medarbeiderundersøkelser

PERSONALUTVIKLING 

For å kunne ta barns signaler, følelser og innspill på alvor er det en nødvendighet at vi er 
bevisste og reflekterte ansatte. Tilstedeværende ansatte har evne og vilje til refleksjon, de er 
engasjerte og glødende.

I Vippa FUS vektlegger vi:

• Faglig refleksjon
• Faglig påfyll ved kurs
• Tilgjengelig faglitteratur
• Fokus på arbeidsmiljøet
• Humor og glede, omsorg og raushet
• Personalmøter hvor ansatte får brukt og delt sin egen kunnskap
• Gruppe- og individuell veiledning
• Tydelighet i forhold til ansvar
• Oppfordring til videreutdanning
• Videreutvikling innad i barnehagen
• Kompetansehevingsplan

Videreutdanning:
Det er mange av våre ansatte som videreutdanner seg for tiden. Vi er veldig stolt av at alle 
våre pedagogiske medarbeidere har gjennomført kursrekke i regi av Fylkesmannen kalt 
«Barnehagefaglig grunnkompetanse». Forrige barnehageår startet flere ansatte med å ta 
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fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget. Når alle er ferdig vil alle ansatte i barnehagen ha 
fagbrev som barne- og ungdomsarbeider eller høyere utdanning innenfor barnehagefeltet. 

Kompetanseplan for Vippa FUS barnehage 2018/2019
”Den som slutter å bli bedre – slutter å være bra”

Barnehagen skal være en lærende organisasjon slik at den er rustet til å møte nye krav og 
utfordringer. Kvalitetsutvikling i barnehagen innebærer en stadig utvikling av personalets 
kompetanse. (RP 2017)

Overordnet mål for kompetanseheving i Vippa:
Kompetansehevende tiltak skal føre til økt bevissthet og kunnskap tett knyttet til våre 
satsningsområder.

Det kommende året vil vi vektlegge «Livsmestring og helse» og ha kursing og 
kompetanseheving innenfor følgende områder

TEMA, EMNE, OMRÅDE HVA/HVORDAN

Egenledelse i lek og læring Kursrekke for pedagoger

Livsmestring og relasjoner m/Line Melvold (STYD) Personalmøter, heldags

Livsmestring og helse m/Line Melvold Fagdag og personalmøter

Barnehagefaglig grunnkompetanse Ved behov

Førstehjelp og livredning Hver 18 mnd

Veiledningsrekke nyutdannede barnehagelærere Start hver høst 

Brannvernslederkurs Ved behov

Verneombudskurs Ved behov

Mentor – A for nyutdannede barnehagelærere Ved UiA oppstart høst 2018

Kompetanseheving ped.ledere i regi av STYD Samlinger, nettverk Arendal

Pedagogisk veiledning og ledelser i regi av FUS Kurssamling
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SAMARBEID

Barnehagen har mange samarbeidspartnere. Den største og viktigste gruppen vi samarbeider 
med er foreldrene. Vi er av den oppfatning at foreldre er eksperter på egne barn og sammen 
skal vi samarbeide for at hvert enkelt barn skal få det best mulig i tiden det går i barnehagen. 
Foreldrene skal føle seg trygge på at barnet får den oppmerksomhet, omsorg og stimulering 
det har behov for.  Se også servicerklæringen for barnehagen. 

ARENAER FOR SAMARBEID:

Daglig, gjensidig informasjon
Foreldremøter og samtaler
SU (samarbeidsutvalg)
Fester og markeringer

ANDRE SAMARBEIDSPARTNERE:

Ressursteam i kommunen, helsestasjon, barnevern og PPT/
Oppvekstteam
Nærskolen(e)
Nedeneshallen
Andre barnehager i oppvekstområde
Barnehagene i Arendal kommune 
Barnehagekontoret i Arendal kommune
De andre FUS barnehagene i nettverk Skjærgården og ellers i landet
Universitetet i Agder
Arbeidslivsenter og NAV
Arendal Vinterfestival
Oikos 

Kilder: 
Kristian Sørensen, Marianne Godtfredsen, Mette Modahl og Bjørn Lerdal, Egenledelse i lek 
og læring (2011).
Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (Utdanningsdirektoratet 2017).
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