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LYKKETROLLET FUS BARNEHAGE

Lykketrollet FUS barnehage eies og drives av FUS barnehager AS, som er et datterselskap 
av Trygge Barnehager (Haugesund) . Dette er et selskap som bygger og eier barnehager . FUS 
kjeden består av nærmere 175 barnehager i mer enn 69 kommuner . Dere kan lese mer om 
selskapet som eier barnehagen på: www .fus .bhg .no 

Barnehagen vår åpnet i desember 2005 og er en flott og lys 4 avdelingsbarnehage . Vi holder 
til på Tveit på Askøy og omgivelsene våre er fine med mange turmuligheter . Vi har plass til 
ca . 90 barn fordelt på 4 avdelinger: Småtroll 1-3 åringer, Sjarmtroll 1-3 åringer, Trollskogen 
3-6 åringene og Trollstuen 3-6 åringene . Personalet består av 23 ansatte som er positive, 
faglige, reflekterte og glødende i sitt arbeid . Vi har utviklet et meget godt arbeidsmiljø 
i barnehagen vår, noe som igjen kommer barna til gode . Personalet består av; daglig 
leder, pedagogiske ledere, barne- og ungdomsarbeidere, omsorgsarbeider, pedagogisk 
medarbeidere og kjøkkenassistent . Som barnehage har vi fokus på å være en lærende 
organisasjon og et ledd i den utviklingen er at vi er en praksisbarnehage . Vi mener vi har 
noe å tilføre barnehagelærerstudenter, og samtidig holder vi oss faglig oppdatert på den 
nyeste forskningen som et ledd i dette samarbeidet .

Mer informasjon om avdelingen og praktiske ting får foresatte når de har takket ja til 
barnehageplass hos oss . 

Barnehagen åpningstider er 07 .00 – 17 .00 mandag til fredag . 

PEDAGOGISK GRUNNSYN
Vi i Lykketrollet FUS barnehage har brukt tid på å utarbeide et felles pedagogisk grunnsyn 
som gjør at vi er bevisst våre holdninger, verdier og pedagogisk ståsted og reflekterer 
kritisk over egen praksis . 

Vårt pedagogiske grunnsyn er: 
”I Lykketrollet FUS barnehage ser vi på barna som kompetente mennesker, og vi har 
et helhetlig syn på læring hvor leken er essensiell i disse prosessene. Gode relasjoner 
gjennom anerkjennende, tilstedeværende og støttende voksne er et viktig grunnlag for 
barns allsidige utvikling.” 



Sammen gir vi barndommen verdi:
         Lek, glede, hverdagsmagi og vennegaranti
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Grunnsynet vårt har personalet blant annet definert som: 
Vi skal se barnet for den det er og respektere barnas følelser . Vi skal se og bygge opp om 
barnets mestringsfølelse, veilede og støtte barna . Vi skal lytte til barna og vise omsorg og 
forståelse . Barnehagen lager pedagogiske planer som skal tilrettelegge og stimulere for 
læring hos hvert enkelt barn og barnegruppen som helhet . Leken har en viktig plass hos 
oss, da vi mener den tilbyr så mange utfordringer som barna lærer av . Vi tilrettelegger 
derfor for mye lek med voksne som både utfordrer og støtter .

ÅRSPLAN
Barnehagen skal ha en årsplan . Personalet og ledelsen utarbeider et forslag til årsplan 
som blir godkjent av samarbeidsutvalget og FUS før den blir lagt fram for foreldregruppen . 
Årsplanen har flere funksjoner ifølge Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 
(Kunnskapsdepartementet, 2017): 

• Årsplanen skal vise hvordan barnehagen vil arbeide for å omsette rammeplanens innhold 
og oppgaver til pedagogisk praksis .

• Årsplanen skal blant annet vise hvordan barnehagen arbeider med omsorg,  
lek, danning og læring .  

• Det skal synliggjøres hvordan barns og foreldres medvirkning bringes inn i 
planleggingsarbeidet og hvordan barnehagen vurderer sitt pedagogiske opplegg .  

• Det skal også fremkomme hvordan barnehagen arbeider med tilvenning av nye barn, og 
ivaretar samarbeid og sammenheng med skolen .

FUS KJEDEN SETTER BARNA I FOKUS
Alle barn er best!
I FUS barnehager fra Hammerfest i nord til Kristiansand i sør, møter alle barn den samme 
trygge FUS barnehagen . Gjennom lek, omsorg og læring i et trygt miljø får barna utvikle 
seg, oppleve mestring og får nye utfordringer . Barnehagealderen har en unik verdi og vi i 
FUS jobber for å berike barndommen til hvert enkelt barn . I FUS-barnehagene skal barna 
alltid være i fokus – de er fus .

Vi skal bygge vennskap 
Barn trenger venner for å bli trygge . Vennskap er grunnlaget for trivsel, utvikling og læring .

Vi skal være profesjonelle og trygge rollemodeller 
Vi bruker vår kompetanse for at både barn og voksne skal bli forstått og ivaretatt .
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Vi skal ha lekekompetanse 
I et utviklende lekemiljø med akkurat nok veiledning, tilegner barn seg kunnskap og 
opplever mestring . Vi lar leken komme først .

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

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

HOVEDMÅL FOR FUS-BARNEHAGEN:
FUS barn har et positivt selvbilde.
Det vil si at i Lykketrollet FUS barnehage møter barna trygge voksne som kan støtte dem i 
deres hverdagsaktiviteter . Dette vil kunne gi dem mestringsfølelse og tro på egne styrker . Vi 
skal gi dem muligheten til å bli den beste utgaven av seg selv .

FUS barn er trygge og forskende, trives i lek og har vennekompetanse.
Vi tilrettelegger for lek, og er med barna i dere iboende nysgjerrighet . Vi forsker sammen 
og skaper et trygt og godt fellesskap å være i . Vi er tilstedeværende voksne som støtter 
barnas sosiale kompetanse og hjelper dem i utvikling av vennekompetanse . Barnehagen har 
et fokus på prosessorientert læring som skjer gjennom lek .

FUS barn gleder seg til «resten av livet», de vet at de har påvirkningsmulighet og at 
innspillene deres teller.
Barna skal oppleve allerede i barnehagen at de er en del av et demokrati . Det vil si at deres 
meninger skal bli hørt og tatt på alvor . Det betyr ikke at de alltid får gjennom det de ønsker, 
for det er mye læring og forstå at på tross av egne ønsker ble det denne gangen et annet 
utfall basert på barnegruppens ytringer . Barna skal oppleve mestringsfølelse, hverdagsmagi, 
glede, latter og vi anerkjenner barns uttrykk .

FUS barn tenker tilbake på barnehagetida med glede og fryd.
I vår barnehage møter de trygge voksne som er med dem i leken . Vi finner venner sammen, 
utvikler rolleleken, og har dager fylt av glede og latter .
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PERSONALET

Aina Hæve  
Pedagogisk leder

Anette Haugland  
Pedagogisk leder

Ann-Kristine Hansen  
Pedagogisk medarbeider

Anne Liv Gjertsen  
Pedagogisk leder

Monica Rasmussen 
Pedagogisk medarbeider

Christine S . Fromreide 
Kjøkkenassistent og 
pedagogisk medarbeider

Elisabeth Kvinge 
Pedagogisk medarbeider

Grethe Berglund 
Barne- og 
ungdomsarbeider

Helene Berland 
Barne- og 
ungdomsarbeider

Una Christine Mikkelsen 
Pedagogisk leder

Ingveig Øvstegård 
Pedagogisk medarbeider

Jannike Bakken 
Pedagogisk leder

Anita Kvammen 
Pedagogisk medarbeider

Lisbeth G . Breivik 
Pedagogisk leder

Renate Helgesen 
Omsorgsarbeider

Camilla Skjønhaug 
Pedagogisk medarbeider

Lydia Karlsen  
Pedagogisk medarbeider

Silje Algrøy 
Daglig leder

Cathrine Alvheim  
Barne- og 
ungdomsarbeider

Anita Carlsen  
Pedagogisk leder

Marianne Olsen 
Pedagogisk medarbeider

Silje P . Waage 
Pedagogisk leder

Jeanette Marcussen 
Pedagogisk leder
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OVERORDNET STYRING
Barnehageloven
Barnehageloven § 1 (2005) sier at barnehagens formål er: 
Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg 
og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling . Barnehagen skal 
bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt 
for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og 
solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i 
menneskerettighetene . 

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang . De skal lære å ta vare på seg 
selv, hverandre og naturen . Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter . De 
skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger . 

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi . 
Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for 
fellesskap og vennskap . Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide 
alle former for diskriminering . 

RAMMEPLAN FOR BARNEHAGENS INNHOLD OG OPPGAVER
Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (KD, 2017) er en forskrift til 
barnehageloven . Barnehageloven og rammeplanen redegjør for barnehagens 
samfunnsmandat og viser til retningslinjer for barnehagens verdigrunnlag, innhold 
og oppgaver . Alt pedagogisk arbeid skal være forankret gjennom barnehageloven, 
rammeplanen og internasjonale konvensjoner som Norge har sluttet seg til, som blant annet 
FNs barnekonvensjon .  Barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig læringssyn, hvor 
omsorg, lek og læring er sentrale deler . Rammeplanen fremhever betydningen av voksne 
holdninger, kunnskaper og ferdigheter .
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OVERSIKT OVER ANDRE STYRINGSDOKUMENTER
Barnehagen har en del andre styringsdokumenter: 
*Barnehagens og FUS vedtekter
*FUS serviceerklæring og etiske retningslinjer .
*Helse, miljø og sikkerhet (HMS)
*Forskrift om miljørettet helsevern
*Barnehagens progresjonsplan for fagområdene i rammeplanen
*Skriftlig månedlig oppdatering
*Avdelingenes månedsbrev og periodeplaner
*Langsiktig kompetanseplan for personalet .
*Lokale planer
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VISJON OG VERDIGRUNNLAG
FUS SIN FELLES VISJON
Sammen gir vi barndommen verdi:
lek, glede, hverdagsmagi
og vennegaranti .

LYKKETROLLET FUS SIN VISJONEN:
I Lykketrollet FUS-barnehage skal leken ha den sentrale plassen i alt vi gjør . Vi mener at det 
å leke er den viktigste læringsarenaen barn har . Viktigheten av leken kommer blant annet 
frem gjennom vårt arbeid med egenledelse, hvor leken er nøkkelen inn til barnas livsverden . 
Når vi sier at vi har lekt, har det vært en god og innholdsrik dag, og det er dette som gir 
barndommen verdi . Målet med å gi leken en stor plass i hverdagen er å gi barna muligheten 
til å utvikle seg på sin naturlige arena – på sine premisser . 
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Personalet skal inspirere og motivere slik at barna utvikler sin kreativitet og nysgjerrighet, 
og går løs på nye utfordringer med glede . Målet er å gi barna positive erfaringer med 
hvordan de som enkeltindivid løser nye utfordringer, og gi dem positive erfaringer rundt 
dette .  Vi skal stoppe opp og gi plass til de spesielle øyeblikkene, sammen skal vi skape 
hverdagsmagi . Vi skal være engasjerte og rause med å gi av oss selv, latteren skal sitte løst, 
og vi skal være spontane og gripe øyeblikkene . På denne måten vil vi gi tid til utvikling av 
vennskap, hos oss skal alle ha minst en venn – vennegaranti .

I FUS SINE TRE VERDIER: 
Lykketrollet FUS sin verdi:

Det å være glødende, skapende og tilstedeværende, understreker vårt engasjement i  
barnas hverdag . Vi i personalgruppen definerer disse verdiene som at vi voksne er 
engasjerte, smilende, imøtekommende, anerkjennende og undrende sammen med barna . 
Vi skal ta barna på alvor, lytte, se muligheter, være entusiastiske og gi tid for kreativitet . 
Vi jobber bevisst med å skape gode og trygge relasjoner som et godt grunnlag for lek og 
allsidig utvikling i barnehagen . Å samarbeide med hjemmet, støtte og være engasjert i 
barnas hverdag fordrer til mange gode opplevelser i barnehagen

Det er viktig at vi ser både det enkelte barn og barnegruppen .  
Vi skal være støttende, utfordrende og forståelsesfull i møte med barna .
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I barnehageåret 2018/2019 har vi valgt å ha lek som vårt satsingsområde .  
Målet med satsingsområdet er at alle barna skal få økt lekekompetanse gjennom rolleleken . 
Dette skal vi oppnå gjennom å tilby nye aspekter i leken ut fra barnas interesser i leken, 
altså utvide leken som allerede er tilstede . Hver dag vil vi følge med på progresjonen i 
dette gjennom å følge med på leken og være tilstede der barna er . I tillegg vil vi bruke 
tid på avdelingsmøtene på å snakke om det . Vi vil se utviklingen hos hvert enkelt 
barn og i barnegruppen . Denne utviklingen vil bli videreformidlet til foreldre gjennom 
foreldresamtaler, månedsbrev, uformelle samtaler i garderoben .

I kraft av å være en FUS barnehage setter vi leken først . Gjennom leken legger vi til 
rette for at barna skal oppleve glede og hverdagsmagi, og ved å være tilstedeværende 
voksne kan vi være med å utvikle barnas «venneanskaffelseskompetanse» – altså innfri 
vennegaranti . Vår oppgave i dette satsingsområdet vil bli å legge til rette for gode rammer 
for rollelek, utfordre og videreutvikle lekekompetansen og rolleleken som er tilstede 
i barnegruppen .  Dette gjør vi gjennom å delta og stimulere, bidra til å gi leken nye 
elementer, variasjon og impulser . Vi er bevisst barnas rolle som eier av leken og deres 
medvirkning rundt satsningsområdet . 

Vi skal jobbe aktivt med «egenledelse i lek og læring» som redskap og bakgrunn for 
observasjon av enkeltbarn, gruppen og lekens utvikling .  
Det er viktig å huske på at den frie leken skal være lystbetont og på barnas premisser . Det vi 
kaller den frie leken kan derfor bare planlegges indirekte ved at barna har tilgang på utstyr 
og materiell, og at leken har fast plass i planene . 
Vi i Lykketrollet FUS barnehage møter barna med tillit, respekt og anerkjennelse, ved å gi 
trygghet og fellesskapsfølelse i barnehagen . 

LYKKETROLLET FUS SITT 
SATSINGSOMRÅDE I 2018- 2019
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ASKØY KOMMUNE SITT 
SATSNINGSOMRÅDE 
«SPRÅKARBEID»
Å støtte barns språkutvikling er en av barnehagens kjerneoppgaver . Språk, 
begrepsforståelse og evne til å kommunisere med andre er en forutsetning for å kunne 
delta aktivt i et sosialt og kulturelt fellesskap . Alle barn i barnehage skal få språkstimulering 
tilpasset eget mestringsnivå, og ekstra språkstøtte ved behov .
«I Askøy har vi gjennom mange år hatt et stort fokus på språkutvikling og gode språkmiljøer 
i barnehagene . Barnehagen skal i tett samarbeid med foreldrene bidra til at barn utvikler 
gode språkferdigheter før skolestart . For å få til dette skal barnehagene:

• Ha ansatte med god kompetanse om barns språkutvikling, og som er bevisst på 
betydningen av språk .

• Ha ansatte som er bevisst sin viktige rolle som språklig forbilde .
• Ha ansatte med god kompetanse på hvordan man tilrettelegger for gode og varierte 

språkmiljøer for alle barn .
• Ha ansatte som jobber systematisk med språkstimulering, og bruker aktivt observasjon 

for å kunne fange opp barn som trenger ekstra støtte og tiltak i sin språkutvikling .
• Gi råd til foreldre om språk, blant annet i foreldresamtaler og på foreldremøter .
• Evaluere språkmiljøet i barnehagen hvert år og sette inn tiltak .
• Informere skolen om barnets språkferdigheter før skolestart, hvis foreldrene samtykker» 

(https://askoy .kommune .no/barnehage/kvalitet-i-barnehagene/sprakkartlegging) .   
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Vi kommer til å ha eventyr og fortelling som prosjekt på huset dette barnehageåret . Vi håper 
at dette vil vises igjen i barnas rollelek . Eventyr/fortelling er et fantastisk utgangspunkt 
for rollelek . Det gir barna en felles bakgrunn, et hav av muligheter, kreativ utfoldelse, 
fantasiutvikling, grunnlag for større begrepsforråd, erfaring med lytting og konsentrasjon og 
mye mer . Det vil bli utarbeidet en egen prosjektplan til foreldre og en til ansatte . 

PROSJEKT SOM ARBEIDSMETODE
Gjennom hele året bruker vi prosjekt som metode for temaarbeidet vi driver med . Med 
denne metoden planlegger vi starten på prosjektet og videreføringen av det . Vi vektlegger 
at barna skal være med å bestemme temaet, dermed er prosjektet i stadig endring . Valget 
av team blir avgjort gjennom de voksnens observasjon av barnas interesser . Fokuset blir 
dermed selve prosessen og opplevelsen, ikke et eventuelt ferdig produkt . Sammen kan vi 
stille spørsmål, undre oss, bruke sansene og finne ut av ting sammen .
Fordi dette er en prosess skal vi være gode på å dokumentere veien, og ha gode 
evalueringer underveis og i etterkant . Prosjektplaner utarbeides for å sikre framdrift i 
prosjektet . 

Gjennom å jobbe på denne måten sikrer vi at barna får bruke sin medbestemmelsesrett og 
at de føler at de bli hørt – at deres mening er viktig . Vi sikrer også at barna får jobbe med 
temaer de synes er betydningsfulle og interessante . 

ÅRETS PROSJEKT 



19

BARNEHAGENS 
KOMPETANSE OG 
PEDAGOGISKE PRAKSIS 2018: 
FUS har en egen FUS skole for alle nyansatte der man blir kjent med FUS og får en grundig 
opplæring i vår visjon, våre verdier og synet på lek og egenledelse . Alle våre faste ansatte 
deltar på FUS skolen .

Vi har fem planleggingsdager i året og et personalmøte på kveldstid hver måned . Denne 
tiden brukes til kursing av personalet både internt og eksternt . I tillegg har avdelingene 
jevnlig møter som blir brukt til å tilrettelegge og reflektere over egen praksis . Ved ønske 
og/eller behov brukes veiledning som metode blant personalet i barnehagen for å utvide 
forståelse og innsikt i barnehagens praksis og verdisyn .
Barnehagen vil ta del i prosjektet som fagavdeling barnehage starter angående «Mobbefri 
oppvekst» da dette er et viktig tema med vårt fokus på vennskap . 

MOBBEFRI OPPVEKST
Vi skal i år jobbe med og delta i prosjektet «sammen mot mobbing» . Dette er et samarbeid 
mellom Askøy kommune og Regionalt kunnskapssenter for barn og unge . 

Det finnes liten kunnskap om mobbing i norske barnehager . Antimobbearbeid har til nå vært 
rettet som skolen . Mobbing finnes ikke bare i skoler, men har vist seg gjennom studier at 
også finnes i barnehager . Å bli utsatt for mobbing og annen negativ atferd fra jevnaldrende i 
oppveksten kan ha svært negativ effekt på den psykiske helsen . 

Askøy kommune har en klar målsetting om å skape gode og trygge oppvekst- og læringsmiljø 
gjennom programmet «mobbefri oppvekst» (2016-2020) . Kommunen har og utarbeidet en 
egen handlingsplan mot mobbing i barnehagene . Regionalt kunnskapssenter for barn og 
unge ønsker å prøve ut et tiltak mot mobbing i barnehagen og det er dette Lykketrollet FUS 
skal være en del av i år . Formålet med tiltaket er å forebygge, avdekke og håndtere mobbing 
i barnehagen . Tiltaket er prøvd ut i barnehager i Sveits . Der fungerte det godt og førte til 
en klar reduksjon i tallet på barnehagebarn som ble mobbet . Som en del av utprøvingen av 
dette tiltaket i Norge får personalet i barnehagen tilbud om en mobbebasert opplæring . 
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LIVSMESTRING OG HELSE
«Barnas fysiske og psykiske helse skal fremmes i barnehagen […] Barna skal få støtte i å 
mestre motgang, håndtere utfordringer og bli kjent med egne og andres følelser.»       
        Rammeplanen (KD, 2017) s 11 .  

Vi jobber med å støtte barna i prosessen med å identifisere, sette ord og anerkjenne på 
følelser og behov . For de små barna handler det mest om egne følelser og behov . Når de blir 
større er det også viktig å identifisere andres følelser og behov og hvordan imøtekomme 
dem . Dette gjør vi gjennom å være tilstede der barna er, observere, snakke om og veilede . 
Vi gjør dette med enkeltbarn og i grupper . Dette er med på å styrke barnas psykiske helse 
og forebygger mobbing og krenkelser i barnegruppen . 

Hver dag er barna ute og leker i barnehagen . Uteområdet vårt innbyr til fysisk aktiv lek 
som gir bevegelsesglede og utvikler barnets motorikk . Vi er opptatt av å legge til rette for 
turer som utfordrer alle barnas grovmotorikk . De små barna øver på å gå på tur i skogen . 
De store barna går på lengre turer hvor de kan finne utfordringer de ikke treffer innenfor 
barnehageområdet – nye trær å klatre i, «fjellklatring», hoppe fra knaus til knaus, balansere, 
og mye mer .

I alle FUS barnehagene jobber vi med FUS Smartmat, som skal sikre barna matglede og 
gode matvaner . Det skal være god kvalitet på maten vi serverer . Mat som serveres i FUS 
barnehagene skal gi barn energi til lek og læring og legge grunnlaget for et sunt kosthold 
resten av livet . Gjennom maten gir vi barna de beste byggeklossene til å bygge både hjerne 
og kropp . FUS sier at «Skal du være høyt og lavt, er liten men skal bli stor må du ha riktig 
mat . Vårt ambisiøse mål er å skape matglede gjennom riktig og sunt kosthold . Hodet og 
kropp skal utvikle seg, og alle små helter må ha overskudd til lek og læring hele dagen» .
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Begrepene mangfold, gjensidig respekt, likestilling og likeverd er begreper som henger 
sammen . I mange tilfeller opplever vi at når vi jobber med det ene, jobber vi automatisk 
også med det andre . Når vi jobber med barnas egne kulturelle og individuelle forutsetninger 
i forbindelse med mangfold, blir likestilling og likeverd automatisk også en del av det 
arbeidet .  

St.mld 41 sier at «Barnehagen skal inkludere alle barn, uavhengig av sosial bakgrunn og 
funksjonsnivå (....)». 
(https://www .regjeringen .no/nb/dokumenter/stmeld-nr-41-2008-2009-/
id563868/?docId=STM200820090041000DDDEPIS&q=&navchap=1&ch=5) . 

Gjennom å ha dette som en grunntanke er mangfold og gjensidig respekt en automatisk 
konsekvens . De voksne i barnehagen har en viktig rolle i arbeidet med å sikre at alle barn 
er like viktige i barnegruppen, både i lek og andre aktiviteter . Dette gjør vi gjennom å legge 
til rette for lekegrupper på barnas egne prinsipper . Vi jobber aktivt med at alle barna skal 
ha minst en venn og skal føle seg som en del av barnegruppen i barnehagen . Gjennom 
kontinuerlig holdningsarbeid i personalgruppen skaper vi bevissthet om hvordan man skal 
gjøre dette og hvordan forbygge ekskludering .

Vi ønsker at alle barna i barnehagen skal finne sin særegenhet, både av kulturell og 
personlig art i sin personlighetsutvikling . Gjennom å la barna oppleve mangfold i kulturer, 
personligheter og egenskaper kan vi være med på å skape barn som respekterer mangfoldet 
og det faktum at vi alle er ulike . Vi skal bruke barnas ulike kulturbakgrunner, personligheter 
og ulike egenskaper som ressurser for barnehagen og barna samtidig som de skal oppleve 
at de har en felles kultur – sin egen barnekultur i barnehagen . 

MANGFOLD,  
GJENSIDIG RESPEKT, 
LIKESTILLING OG LIKEVERD

https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/stmeld-nr-41-2008-2009-/id563868/?docId=STM200820090041000DDDEPIS&q=&navchap=1&ch=5
https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/stmeld-nr-41-2008-2009-/id563868/?docId=STM200820090041000DDDEPIS&q=&navchap=1&ch=5
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Rammeplan for barnehager sier at: 
«Barnehagen skal bygge sin virksomhet på prinsippet om likestilling og ikke-diskriminering 
og bidra til at barna møter og skaper et likestilt samfunn» 
Vi tilbyr barna de samme mulighetene uansett kjønn, funksjonsevne, etnisitet, kultur, sosial 
status, språk, religion og livssyn . Hvert enkelt barn skal bli sett og hørt hver dag og oppleve 
at deres mening teller i barnehagefellesskapet . De voksne i barnehagen skal legge til rette 
for dette og skal bidra til at barna utvikler gode holdninger og verdier gjennom å være gode 
rollemodeller for barna . 

I Lykketrollet FUS barnehage jobber vi med å forbygge mobbing . Vi har en vennegaranti 
som skal sikre at alle barn har minst en venn i barnehagen, noe som er forebyggende . Vi 
jobber mye med å utvikle barnas sosiale kompetanse og egenledelse i rollelek . Dette er 
også faktorer som virker forbyggende . Gjennom hele året observerer vi barna med tanke på 
vennskap, utfordringer og styrker i deres utvikling – sosialt og kognitivt . Gjennom samtaler 
og lek sammen med barna får vi også med oss hvordan de naturlige grupperingene endrer 
seg og hvem som har behov for støtte for å komme inn i gruppen . 

Lykketrollet FUS barnehage ble en solsikkebarnehage i 2012 . En solsikkebarnehage er 
en barnehage som har tatt et aktivt verdivalg, og som vil styrke barnas forståelse av 
hvorfor det er viktig å vise solidaritet, omsorg, toleranse og respekt i møte med andre . En 
solsikkebarnehage jobber for at barna tidlig skal få oppleve gleden over at de kan gjøre en 
viktig forskjell i andres liv . Barnehagen er, gjennom SOS barnebyer, fadder for en gutt fra 
Etiopia . I løpet av året får vi tilsendt ulikt materiale som vi bruker sammen med barna . Dette 
kan være bøker, bilder, brev og informasjonsskriv om fadderbarnet . ''Barn kan bruke sine 
evner der de er og hvor de bor til å hjelpe andre barn på denne jord'' (solsikkeloven) .



24

''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.'' 

I barnehage kontekst handler dette om å legge til rette for lek, læring og utforskning som 
skal danne forutsetninger og grunnlag for barns bevissthet rundt økologisk, demokratisk, 
sosial/ kulturell og økonomisk bærekraft . Barnehagen skal ta utgangspunkt i barns 
medvirkning i dette arbeidet, og på denne måten sikre at bærekraft blir anvendelige i barns 
livsverden . 

Mer konkret skal barnehagen gi barna variert kunnskap og erfaringer som skal danne 
grunnlag for at deres verdier, holdninger og praksis gir et mer bærekraftig samfunn .  

Barn som får være mye ute i naturen og blir glad i den, vil også ta ansvar for naturen og 
dens mangfold og ha et ønske om å ta være på jorda vi lever på . I Lykketrollet barnehage 
har vi fokus på å legge til rette for og tilby varierte naturopplevelser og å gi barna kunnskap 
om naturens mangfold . Barna får oppleve naturen i all slags vær og til alle årstider, de 
får god kjennskap til hvordan alt i naturen henger sammen, hvordan alle livsformer er 
avhengige av hverandre, og hvordan vi som mennesker er en del av denne sammenhengen .  
Konkrete eksempler på hvordan vi arbeider med dette i barnehagen er å lære om naturens- 
og jordens mangfold, lære om gjenbruk og resirkulering, rydde søppel i naturen, vi 
har eksperimenter med å se på hva skjer med søppel vs . matavfall i naturen, vi ser på 
matproduksjon, såing av frø, o .l . Lykketrollet barnehage ligger i naturskjønne omgivelser, 
som gir et godt utgangspunkt for turer og naturopplevelser . 

Bærekraftig utvikling er sett på som en nødvendighet for fremtiden, og i Lykketrollet 
barnehage jobber vi for at barna skal få den nødvendige kunnskapen og kompetansen for å 
kunne leve bærekraftig og tenke og handle ut fra et bærekraftig ståsted . 

BÆREKRAFTIG UTVIKLING
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OMSORG, LEK,  
LÆRING OG DANNING 
OMSORG
Barn har rett til omsorg og nærhet . For barnehagen er det en primæroppgave å gi omsorg 
og nærhet og sørge for at barna ut fra alder og individuelle forutsetninger blir møtt med 
lydhørhet, innlevelse og vilje til samspill . Vi i Lykketrollet ser det som en viktig oppgave å 
gi omsorg og nærhet til barna for å skape et trygt og godt miljø . Vi skal se hvert enkelt barn 
og barnets behov . Spesielt i tilvenningsfasen har vi stort fokus på å gi barnet tid og rom 
for en trygg tilknytning . Vi er tilstede for barnet gjennom trøst, stell, lek, et fang å sitte på, 
oppmuntring og veiledning . Barnet skal få oppleve å være en del av samfunnet i barnehagen 
og få en tilhørighet hos oss . Vi skal legge til rette for at barnet skal ha gode opplevelser 
sammen med andre barn og voksne på en slik måte at barnet utvikler evnen til å ha tillitt og 
omsorg til seg selv og andre . For personalet er det viktig at barnet opplever at vi er tilstede 
og tilgjengelig i alle situasjoner . Gjennom et godt samarbeid med foreldre, der vi møter 
foreldre med forståelse og åpenhet i samtaler skaper vi et godt og inkluderende miljø, der vi 
kan samarbeide til beste for barnet . Barnehagen skal sørge for at barnet får ro og hvile etter 
sitt behov .

LEK 
Lek har en selvskreven og viktig plass i barnehagen . Barn kan uttrykke seg på mange måter 
i lek, noe som vil gi betydning for trivselen . Rammeplanen (KD, 2017) sier at leken skal ha 
en sentral plass i barnehagen og at leken egenverdi skal anerkjennes . I Lykketrollet FUS 
barnehage kommer leken først .  Barn leker fordi det er gøy, og gjennom leken får barn 
uttrykke seg og kjenne at egen opplevelsesverden gjelder . Lek gir glede og er lystbetont 
samtidig som den er barnets viktigste arena for læring . Lek stimulerer alle sider vad barnets 
utvikling; språk, sosialt, emosjonelt, kognitivt, moralsk og motorisk . Med personale som er 
kurset i egenledelse har man ekstra kompetanse på barns lek .

Vi voksne i barnehagen møter barna med tillit, respekt og anerkjennelse . Vi tilrettelegger for 
lek gjennom å dele barna i grupper, tilby rekvisitter, utfordre rolleleken og være trygge, synlige 
og tilstedeværende voksne . Hvert enkelt barn skal oppleve å delta og erfare glede i lek . 
Leken er et allment menneskelig fenomen der barn har høy kompetanse og engasjement . 
Den er en grunnleggende livs- og læringsform som barn kan uttrykke seg gjennom .  
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Leken gir barna muligheten til å være mer kreativ, både gjennom problemløsing og læring 
om hvordan den virkelige verden fungerer . Barna kan bruke leken som metode for å uttrykke 
og bearbeide opplevelser fra det virkelige liv . De tilegner seg egenskaper som nysgjerrighet 
og åpenhet, de lærer konsekvenser og det å ta egne valg i samspill med andre .

Barna har ulik lekekompetanse og erfaring . Vi i Lykketrollet FUS er opptatt av å gi barna 
felles erfaringer og opplevelser som de kan ta med seg inn i leken . Vi ser at et besøk på 
den lokale brannstasjonen gjør at barna drar med seg opplevelser og erfaringer inn i leken . 
Slike besøk er også med på å legge grunnlag for en videreutvikling i leken, og dermed også i 
barnets lekekompetanse .

Tidlige erfaringer med jevnaldrende har stor betydning for barns samspillferdigheter, og gjør 
barnehagen til en viktig arena for sosial utvikling, læring og utvikling av vennskap . Gjennom 
leken opparbeider barna seg kompetanse innen egenledelse som tidligere beskrevet . Vi 
legger til rette for å gi barna mestringsfølelse, men gir dem samtidig noe å strekke seg etter . 
De voksne støtter barna i de utfordringene de møter, og hjelper dem å finne gode måter å 
håndtere disse på . 

Sammen gir vi barndommen verdi - hos oss kommer leken først! 

LÆRING 
Vi ser på barn som kompetente mennesker og har et sosiokulturelt og helhetlig syn på 
læring . Det vil si at vi mener at barn lærer og dannes i samspill med andre barn og voksne, 
og i samspill med omgivelsene . Kulturen som vi skaper i barnehagen har mye å si for 
læreprosessene til barna i barnehagen . Barn lærer gjennom samspill i lek og når de hjelper å 
dekke bordene og når vi er på tur . Når vi går turer undrer vi oss sammen over alt som skjer 
i naturen . Vi bruker tid når barna har oppdaget noe i veikanten eller på stien og tingene 
vi oppdager kan lede oss inn på lærerike og spennende spor . Gjennom tilstedeværende 
voksne som fanger opp barnas interesser legger vi til rette for at barna opplever at de har 
påvirkningskraft i hverdagen, i tillegg til mestringsopplevelsen av å lære noe lystbetont . 
Mulighetene for læring er uendelige, og det er barnehagens oppgave å fortsette å stimulere 
barnas lærelyst . Forståelsen for hvordan man tilrettelegger best mulig for barns allsidige 
utvikling er essensiell . Illeris (2006) skriver at læring skjer i samspill mellom individer, 
men at det og må bearbeides kognitivt for at læring og utvikling skal skje . Dette sier noe 
om viktigheten av hvordan de voksne i barnehagen jobber med å være tilstede i leken . En 
toåring som har mye erfaring med å leke gjemsel lærer de andre barna rammene rundt 
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leken ved å leke sammen med et barn . De andre barna observerer leken og blir etter hvert 
mer deltagende i leken .

Rammeplanen (KD, 2017) har fokus på både lekens og læringens plass i barnehagen . Med 
en prosessorientert tilnærming er det viktig at de voksne både vet hvordan læring skjer, 
og hvordan vi som voksne kan stimulere barns utvikling . Dette gjør vi gjennom gode 
pedagogiske planer . Vi tilrettelegger for enkeltbarn når det er behov gjennom blant annet 
tilstedeværende voksne, språkgrupper, dagtavler etc . Det er viktig for oss å se gruppen, 
men også at hvert enkelt barn får den støtten og stimuleringen som trengs for å bli den 
beste utgaven av seg selv . 

DANNING 
Danning beskriver hvordan vi utvikles og formes som mennesker . Danning er en livslang 
prosess som blant annet handler om å utvikle våre evner til å reflektere over egne 
handlinger og væremåte Rammeplanen sier at barnehagen skal fremme samhold og 
solidaritet, samtidig som individuelle uttrykk og handlinger skal verdsette og følges 
opp . I Lykketrollet FUS barnehage skal vi utvikle barna til å bli omsorgsfulle, vise 
respekt og empati og vise alle likeverd . Dette gjør vi blant annet gjennom vår årlige 
innsamlingsaksjon for fadderbarnet vårt . Gjennom samtaler, aktiviteter og oppgaver 
formidler vi menneskeverd, likeverd, felleskap og omsorg . Gjennom filosofiverktøyet 
vårt «Ellemelle» bygger vi på barnets selvfølelse . Barnet skal oppleve at deres tanker er 
interessante og verdifulle . Gjennom den opplevelsen støttes barnets identitetsutvikling og 
barnet får en positiv oppfattelse av seg selv – en del av «alle barn er best» gjennomført 
i praksis . Barna lærer å lytte og opplever at andre tenker likt og ulikt dem selv . Gjennom 
filosofisamling kan barna reflektere rundt mobbing, vennskap og felleskap . Gjennom slike 
samlinger er målet at barnet skal utvikle ny kunnskap og nye ideer om hvordan verden 
henger sammen . I barnehagen har vi vennegaranti, og vi jobber aktivt for at barnet skal få 
venneanskaffelseskompetanse gjennom å ha fokus på empati, samhandling og felleskap . 
Barna skal, med støtte fra personalet, finne løsninger sammen med andre barn og ta hensyn 
til ulike behov og ønsker .
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VENNSKAP OG FELLESSKAP 
I Lykketrollet FUS barnehage har vi vennegaranti . Det vil si at alle barna i barnehagen skal 
oppleve å ha en venn . Dette er noe jobber bevisst med . Barnas vennskapsrelasjoner er 
alltid under observasjon og tema på avdelingsmøter . I hverdagen legger vi til rette for at 
grunnlaget for vennskap blir lagt; sosial samhandling, refleksjon rundt hvordan man er med 
andre, tilrettelagte lekegrupper for å danne relasjoner til hverandre, samtaler om vennskap 
og mye mer . Når vi planlegger inndeling av avdelinger blir dette gjort med hensyn til 
vennerelasjoner som er der eller som har forutsetninger for å oppstå .   
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BARNS MEDVIRKNING
«Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. 
Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens 
virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet» 
 (Barnehageloven § 3, Barns rett til medvirkning)

Vi organiserer dagen slik at barn blir sett og hørt gjennom for eksempel valg av aktiviteter, 
dekking til måltider og planlegging og utføring av turer . Vi møter barna med anerkjennelse 
og prøver å se barns perspektiv slik at man kan tilrettelegge det pedagogiske arbeidet inn 
mot det barna er opptatt av . Gjennom våre prosjekter er barna deltagende i planlegging, 
dokumentasjon og vurderingsarbeid . De voksne er rollemodeller i gode dialoger og samspill 
som gir barna gode erfaringer i at de blir sett, hørt og tatt på alvor . Deres meninger og 
ytringer er verdifulle i den kontinuerlige prosessen med planlegging og refleksjon over det 
pedagogiske arbeidet . Målet med dette er at alle barna skal oppleve å ha en egen mening og 
at den er viktig . Barn som tør å ha en mening og står for den, har bevissthet rundt valgene 
som tas og bakgrunnen for det . Dette innebærer at barna også opplever demokrati på 
trass av egne meninger – i det tilfellet er målet at barnet skal kunne se viktigheten av egen 
deltagelse i meningsytring, selv om deres mening ikke vinner fram .

De yngste i barnehagen får påvirke sin barnehage hverdag gjennom flere valgmuligheter 
og behov . Vi observerer og tilrettelegger for å videreutvikle det barna viser interesse for . 
Målet med dette er at barna som ikke kan uttrykke seg muntlig om egne meninger får 
muligheten til å uttrykke det på den måten de evner . Dette krever tilstedeværende voksne 
som ser og bekrefter barnet . Jo tidligere barnet opplever at deres mening er viktig, jo bedre 
er det for deres utvikling av et positivt selvbilde .  Barnehagen har ekspertsamtaler med de 
eldste barna i barnehagen der de får ytret sin mening, og dette blir og tatt med i evaluering 
av året som har gått og nye planer for året som kommer . Barns medvirkning ser man blant 
annet igjen i de prosjektene som skjer på avdelingene gjennom året . Å jobbe med barns 
medvirkning innebærer også å nå FUS sitt hovedmål 1 om at FUS barn skal ha et positivt 
selvbilde, noe man kan oppnå gjennom å gi barnet troen på viktigheten av egne meninger . 
Fus sitt hovedmål 3 sier også at barn i barnehagen skal oppleve et begynnende demokrati 
der barns innspill og uttrykk skal tas på alvor .
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«Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til 
at alle får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap»
 Barnehageloven §2 (2005) .

Barnehagen skal se tilbake, fremover og være samtidsorientert i sin kulturformidling . 
Gjennom kulturformidling skaper barnehagen opplevelser som inspirerer og styrker barnets 
evner til lek, skaperlyst og aktivitet . Som voksne er vi åpne for å reflektere over egne 
holdninger og handlinger, og være bevisste på egen kulturell og verdimessig ståsted . Vi er 
bevisste den betydningen vi har som forbilder, og ser viktigheten av å opptre slik at barna 
kan få støtte i egen identitet og respekt for hverandre . 

Barna skal få anledning til å uttrykke seg gjennom ulike estetiske uttrykk . Barna er deltagere i  
kultur og skaper sin egen kultur . Blant annet får barna oppleve å være deltagende i tradisjonelle 
 markeringer, får erfare ulike kulturelle tradisjoner, matkulturer, og kjennskap til kristne og 
humanistiske verdier og holdninger som respekt for menneskeverdet og naturen, solidaritet, 
nestekjærlighet og likeverd som er verdier som er forankret i menneskerettighetene .

I Lykketrollet FUS barnehage har vi fokus på barnekulturen . Begrepet barnekultur innebærer 
at det er barna selv som skaper kulturuttrykkene . Eksempler på dette er egenproduserte 
sanger, forming og fortellinger . Aktiviteter som barn og voksne gjør sammen er også en 
del av barnekulturen, som lek og spill . Bøker og teater er eksempler på kultur som lages 
for barn . Som voksne i barnehagen er vi viktige kulturformidlere . Den kommersielle 
barnekulturen dominerer ofte i barns liv . I barnehagen ønsker vi å være en motvekt til dette . 
For eksempel videreformidler vi de gode gamle folkeeventyrene som Rødhette, Askeladden 
og Bukkene Bruse, sanger, bøker, rim og regler som har blitt fortalt i generasjoner før oss .

Barns lek og egen kulturskaping fremmer kommunikasjon på tvers av kulturer . 
Barnekulturen er i stadig forandring og påvirkes av samfunnet vi lever i . Gjennom lek og 
utprøving bearbeider barna de ulike inntrykkene de møter i hverdagen . I barnehagen ønsker 
vi å skape rom for opplevelser, undring, ettertanke og gode samtaler . 

Kulturelle arenaer barnehagen bruker i nærmiljøet:
• Biblioteket, som har et variert og allsidig tilbud til barn .
• Tveit kirke blir brukt til jule- og påskegudstjeneste . 
• Turområder med spennende lokal historie som Ramsøy og Herdla . 
• Ravnanger Idrettspark – årlig idrettsarrangement for førskolebarna .
• Barnas kulturhus i Bergen – teaterforestillinger .

BARNEHAGEN SOM 
KULTURARENA
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Rammeplanen har definert syv fagområder barn under opplæringspliktig alder skal få 
erfaring med og kjennskap til . Arbeidet med fagområdene skal fremme barnas utvikling på 
alle områder, og være sentrale hjelpemidler i utviklingen av barnets grunnleggende sosiale 
og språklige kompetanse . 

Fagområdene går ofte inn i hverandre og i løpet av en dag i barnehagen er vi ofte innom 
flere fagområder samtidig . 

I Lykketrollet FUS barnehage har vi barn i alderen 0-6 år . Barna befinner seg på ulike 
utviklingstrinn, og det blir derfor viktig å tilpasse det pedagogiske opplegget etter barnas 
alder og modning . Vi skal legge til rette for læring gjennom å støtte, utfordre og anerkjenne 
barna i deres erfaringer . Et nært samarbeid på tvers av alle avdelinger er viktig for å 
sikre barnas individuelle progresjon gjennom hele barnehagetiden . For å gi barna de 
gode erfaringene, må vi jobbe ulikt i de forskjellige aldersgruppene . Vi har valgt å lage en 
progresjonsplan delt i tre nivåer for å sikre at barna får erfaringer og utfordringer ut i fra 
sine interesser og sitt ståsted . 

Vi mener at barns adekvate utvikling er forskjellig uavhengig av alder . Innenfor hver av 
nivåene kan det befinne seg barn i ulik alder avhengig av det enkeltes barn utvikling . 
Barna kan også befinne seg på ulike nivåer innen de ulike fagområdene . Vi jobber da med 
å finne barnets utgangspunkt og bygge videre på dette med de tiltakene som finnes i 
progresjonsplanen, slik at hvert barn får et tilrettelagt pedagogisk tilbud ut i fra der barnet 
er og vi får da en god progresjon .

Vi jobber ikke fra et nivå til neste, men inkluderer mer i det neste nivået . Det vil si at det vi 
har gjort før fortsetter vi med da dette vil gi barna gode mestringsopplevelser . Med å tilføre 
nye elementer til det vi allerede har gjort vet vi at dette har god læringseffekt .

FAGOMRÅDENE
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KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST
Gjennom dialog og samspill skal barna støttes i å kommunisere, medvirke, lytte, forstå og skape mening . 
Barnehagen skal anerkjenne og verdsette barnas ulike språk og kommunikasjonsuttrykk . Alle barn skal få 
god språkstimulering gjennom barnehagehverdagen, og alle barn skal få delta i aktiviteter som fremmer 
kommunikasjon og en helhetlig språkutvikling .
 Rammeplanen (KD 2017) s . 25

1-2 ÅR

Mål: 
Barna skal oppleve et rikt 
språkmiljø .

Tiltak:
Barna blir presentert for bøker og 
eventyr, og opplever felles fokus 
sammen med tilstedeværende 
voksne . Vi voksne skal bruke 
språket aktivt ved å benevne 
det vi gjør, sette ord på følelser, 
opplevelser og erfaringer i lek 
og aktiviteter . Vi bruker tid på 
å skape tillit og trygghet, og vi 
skaper rolige stunder som fremmer 
kommunikasjon . Vi voksne er 
bevisste på å kommunisere ut i fra 
barnets språkutvikling og alder . 
For å utvikle et godt språk, tar 
vi voksne utgangspunkt i barnas 
interesser og undring . 
Bruker snakkepakken . 

3-4 ÅR

Mål:
Barna skal bruke språket aktivt .

Tiltak:
Vi dikter, fantaserer og leser 
eventyr/historier . Høytlesning 
for enkeltbarn og gruppe er 
noe som er essensielt for barns 
språkutvikling . Barna og de 
voksne synger sanger, lærer dikt 
og regler . Vi øver på å lytte når 
andre snakker, og å vente på tur . 
Vi bruker språket til å snakke 
om følelser og løse konflikter, og 
legger til rette for å gi rom og tid 
for samtaler rundt dette . Vi voksne 
skal skape et språkstimulerende 
miljø gjennom aktiviteter og 
reflektert praksis . Vi har fokus 
på åpne spørsmål i samtaler med 
barn .
Språkgrupper . Bruker Språklek 1 
boken og Snakkepakken . 

5-6 ÅR

Mål:
Barna skal bli kjent med ulike 
symboler som tallsiffer og 
bokstaver . Barna skal kunne lytte 
og stille spørsmål .

Tiltak:
Leker med språket ved bruker av 
rim og regler . Lytte til lyder og 
rytme i språket .  Fortelle/lager 
eventyr og historier sammen . Vi 
øver på å sitte i ro, lytte og stille 
spørsmål . 
Ha høytlesing fra bøker med mer 
tekst . Høytlesing er noe barna liker 
og det kan skape et godt grunnlag 
for samtale, drama og lek . Barna får 
øvd seg på sitte i ro, lytte og stille 
spørsmål til hva som blir lest . 
Vi forteller/lager eventyr og 
historier hvor barna øver seg 
på å lytte og gjenfortelle . 
Barna får bruke sin fantasi og 
kreativitet ved å bidra til egne 
fortellinger . Her får også barna 
øve seg på å fortelle foran de 
andre barna . Vi gjør barna 
oppmerksom på kroppsspråket 
og hvilken betydning det har for 
kommunikasjonen .
Språkgrupper . Bruker Språklek 2 
boken og Snakkepakken . 
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KROPP, BEVEGELSE, MAT OG HELSE
Vaner og handlingsmønstre tar form allerede fra tidlig alder . Gode vaner som tilegnes i barnehagealder, kan vare 
livet ut . Barnehagen skal legge til rette for at alle barn kan oppleve bevegelsesglede, matglede og matkultur, 
mentalt og sosialt velvære og fysisk og sosial helse .       
 Rammeplanen (KD 2017) s . 49

Barnehagen skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse  
av egenverd og forebygge krenkelser og mobbing .     
 Rammeplanen (KD 2017) s . 11 .

1-2 ÅR

Mål:
Barna skal få utforske og sanse 
omgivelsene ved bruk av kroppen .
Barna skal få varierte 
smaksopplevelser .
Barna skal få en positiv oppfatning 
av seg selv og bli kjent med egne 
følelser . 

Tiltak:
Småmøbler, sklie, matter og puter 
inne som innbyr til kroppslig lek . 
Barna skal oppleve mestring og 
kroppsbeherskelse ved at vi bruker 
aktivt uteområdet i barnehagen og 
går på tur i skogen i nærområdet . 
Mat og søvn tilpasset hver enkelt 
er viktig for utviklingen og for at 
leken skal få god grobunn . Voksne 
som er tilstede og veileder barna 
i å bli kjent med egne og andres 
følelser, å mestre motgang og 
håndtere utfordringer . 

Bruk av bevegelsessanger .

3-4 ÅR

Mål: 
Barna skal få videreutvikle 
grov- og finmotorikk, og få økt 
bevissthet rundt egen kropp . 
Barna skal få mulighet til å oppleve 
å vurdere og mestre risikofylt lek 
gjennom kroppslige utfordringer . 
Barna skal få økt innsikt i veien 
fra mat til måltid, og oppleve 
måltidsglede . 

Tiltak: 
Gi barna tilgang til variert og 
utfordrende bevegelsesmiljøer . 
Ved skogsturer til skog i 
nærområdet får barna oppleve 
allsidig bevegelse i ulendt terreng . 
De voksne skal være aktive, 
støtte og utfordre barna til variert 
kroppslig lek og anerkjenne 
barnets mestring . 
Vi lærer om kroppen vår, ulike 
kroppsdeler og kroppslige 
funksjoner . Vi jobber med 
forståelse og respekt for egen 
og andres kropp, likheter 
og forskjeller . Barna øver på 
avkledning og påkledning .  
Å leke med ulike aktiviteter som 
klippe, pusle og tegne utfordrer og 
utvikler barnas finmotorikk .  
Fokus på sunt kosthold og 
variasjon gjennom Smart Mat .

5-6 ÅR

Mål:
Barna behersker lengre turer og 
ulendt terreng . 
Barna skal oppleve økende 
selvstendighet ved for eksempel 
toalettbesøk og i garderobe . 
Barna skal ha mulighet til å 
bruke saks og å utvikle et godt 
blyantgrep . 
Barna skal ha forståelse og respekt 
for egen og andres kropp og at alle 
er forskjellige . 

Tiltak:
Vi drar på tur hver uke, og ofte 
i skogen . Vi har økt fokus på 
at barna skal prøve selv, og gir 
mye positiv tilbakemelding . 
Barna øver på blyantgrep og 
klipping i «Trollgruppen» . Vi 
følger opp barnas lekeinitiativ og 
tilrettelegger for ulike lekaktiviteter 
inne og ute . Selvstendighetstrening 
ved for eksempel toalettbesøk 
og i garderobe slik at barna har 
en mestringsfølelse av dette før 
skolestart . Vi har regellek ute og 
inne og barna bruker rolleleken 
aktivt . Gjennom regellek lærer 
barna å tilpasse seg etter reglene 
som er satt . De lærer også å vinne 
og å tape .
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KUNST, KULTUR OG KREATIVITET.
Opplevelser med kunst og kultur i barnehagen kan legge grunnlag for tilhørighet, deltakelse og eget skapende 
arbeid . I barnehagen skal barna få estetiske erfaringer med kunst og kultur i ulike former og organisert på måter 
som gir barna anledning til utforsking, fordypning og progresjon . Barna skal støttes i å være aktive og skape 
egne kunstneriske og kulturelle uttrykk .     
 Rammeplanen (KD 2017) s .50

1-2 ÅR:

Mål:
Barna skal få varierte 
sanseopplevelser . 
Barna skal få uttrykke seg estetisk 
og få førstehåndserfaring med 
forskjellige materialer . 

Tiltak:
Legge til rette for å ta vare 
på barnas egen kultur/
toddlerkulturen, væremåte 
og kroppslig uttrykk . Vi skal 
være lydhør, anerkjennende 
og imøtekommende voksne 
som er med på å berike barnas 
bearbeiding i møte med kunst 
og kultur . Synge, danse og 
ha eventyrstunder . Stimulere 
sansemotorisk utvikling ved bruk 
av maling, modellkitt, vann, sand, 
snø og andre naturmaterialer . 

3-4 ÅR

Mål:
Barna skal bli kjent med ulike 
uttrykksmetoder som bl .a . drama, 
dans, sang og musikk . Barna 
skal ta i bruk fantasi og kreativ 
tenkning . Barna skal oppleve glede 
og stolthet over egen kultur

Tiltak: 
Vi bruker mye dans og musikk 
i hverdagen . Aktiviteter som 
maling, tegning, perling, 
modellerkitt, klipping og liming 
er populært . Vi jobber også 
med forskjellige materialer for 
å oppleve forskjellene i uttrykk . 
Dramatisering av eventyr er 
spennende prosesser . Etterpå 
ser vi gjerne at barna bruker 
utkledning og kreativ rollelek med 
det temaet avdelingen jobber med . 
Vi opplever kulturen i nærmiljøet 
gjennom besøk til blant annet 
kirken, biblioteket, nærskolen og 
flotte turområder .

5-6 ÅR

Mål: 
Barna behersker bruk av ulike 
redskaper, materiell og teknikker . 
Barna skal få inntrykk gjennom 
kunst og kultur som kan gi 
inspirasjon til varierte uttrykk . 
Barna lærer sanger, dikt og eventyr 
og får bidra med egne fortellinger 
og eventyr . Barna skal få oppleve 
kunst og kultur i besøk på bibliotek 
og parker/utstillinger .
Økende trygghet på stå foran 
andre å prate . 

Tiltak:
Barna får mulighet til å 
uttrykke seg gjennom ulike 
formingsmateriell . Vi legger 
til rette for både voksenstyrt 
og barnestyrte aktiviteter . Vi 
oppmuntrer barna til å iaktta og 
være nysgjerrig i møte med natur 
og fysisk miljø, i tillegg på de ulike 
uttrykksmåter som finnes i bilder, 
tekst, musikk og bevegelse . Vi 
jobber med at barna skal erfare 
og stå og prate foran andre bl .a . 
i samlingsstunder . Vi skal bidra til 
at kulturelt mangfold skal være en 
berikelse for hele gruppen . Vi skal 
gi barna stolthet og glede over 
egen kulturelle tilhørighet . 
Førskolegruppen drar på turer til 
bl .a . museum, biblioteket og diverse 
turområder på Askøy og i Bergen . 
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NATUR, MILJØ OG TEKNOLOGI
Barnehagen skal legge til rette for at barna skal få et mangfold av naturopplevelser og få oppleve naturen som 
arena for lek og læring . 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 . Det er et mål at barna skal 
få en begynnende forståelse av betydningen av en bærekraftig utvikling . I dette inngår forståelse for samspillet 
i naturen og mellom mennesket og naturen .  Barnas vilje til å verne om naturressursene, bevare biologisk 
mangfold og bidra til bærekraftig utvikling .
 Rammeplanen(KD 2017) s . 52

1-2 ÅR

Mål:
0-2 år
Barna skal få kjennskap til naturen .

Tiltak: 
Barna skal få kjennskap til naturen 
gjennom erfaringer og opplevinger 
i naturen .  De skal få bli kjent 
med naturens mangfold gjennom 
varierte turer gjennom i de ulike 
årstidene . Vi skal legge til rette for 
undring og sanseopplevelser ved 
barnas møte med naturen, dyr, 
planter og annet naturmateriale . 

3-4 ÅR

Mål:
Barna skal få erfaringer med 
varierte turer i ulendt terreng og få 
kjennskap til naturens mangfold . 
Barna skal få begynnende 
forståelse av å ta vare på naturen 
og jorden; bærekraftig utvikling og 
levesett . 

Tiltak:
Turer i naturen der vi snakker 
om og undrer oss over naturens 
mangfold og dyreliv . Vi blir kjent 
med årstidene gjennom å erfare 
dem og snakke om hva som skjer . 
Vi ser på hvor maten kommer fra 
og produksjon av matvarer . Vi sår 
og ser at plantene gror, og lærer 
om naturens kretsløp . 

5-6 ÅR

Mål:
Barna skal få oppleve glede ved å 
ferdes i naturen og få økt innsikt 
i naturens mangfold, dyreliv og 
samspillet i naturen . Barna skal 
få økt bevissthet rundt hva vi kan 
gjøre for miljøet, ved å gi dem 
erfaringer og innsikt i bærekraftig 
utvikling . Barna skal få innsikt i 
diverse teknologi og redskaper 
som brukes i hverdagen . 

Tiltak:
Vi opplever naturen i nærmiljøet og 
drar på turer til skog, sjø og andre 
spennende turområder gjennom 
alle årstidene . Vi lager mat ute og 
bruker naturmateriale til å lage 
ting, samtidig som vi har fokus 
på hvordan bruke naturen uten 
å unødig å skade den .  Vi bruker 
bøker, datamaskin, nettbrett og 
internett til å lese om det vi lurer 
på og finne informasjon .
Vi undrer og samtaler ulike 
fenomener i naturen . Vi gjør ulike 
eksperimenter og undrer oss over 
hva og hvorfor ting skjer . Vi sår 
frø og opplever at det spirer og 
gror, vi undrer og snakker om 
menneskets og dyrs livssyklus .
Vi har opplegg knyttet til natur, 
miljø og teknologi både i samlings-
stunder, temadager og på turer  .
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ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI. 
Gjennom arbeid med etikk, religion og filosofi skal barnehagen: 
-  bidra til at barna erfarer at grunnleggende spørsmål er vesentlige, ved at det gis anledning og ro til undring og 

tenkning, samtaler og fortellinger . 
-  Utvikle toleranse og interesse for hverandre, og respekt for hverandres bakgrunn uansett kulturell og religiøs 

eller livssynsmessig tilhørighet .   Rammeplanen (KD 2017) s . 55

1-2 ÅR

Mål:
Barna skal lære seg å samhandle 
med andre barn og voksne på en 
god måte .
Barna få oppleve høytidene som 
markeres i barnehagen . 

Tiltak:
Barna får støtte til å videreutvikle 
empati i møte med barn og 
voksne . 
Vi markerer høytider . 

3-4 ÅR

Mål:
Barna lærer seg respekt for 
hverandre og at alle er likeverdige .
Barna skal bli kjent med 
tradisjonelle høytider . 

Tiltak: 
Vi har fokus på vennskap og at alle 
skal vise respekt og omsorg for 
hverandre .
Vi skaper samhold og fellesskaps-
følelse i barnegruppen gjennom 
felles aktiviteter . Vi støtter barna i 
å finne konstruktive løsninger på 
konflikter . Reflekterer med barna 
rundt hvordan vi er med hverandre . 
Vi snakker om og erfarer kristne 
høytider og kirkebesøk .  
Vi er en solsikkebarnehage –  
det vil si at vi får kjennskap til 
hvordan barn i andre land lever og 
hvordan vi kan hjelpe . Vi undrer 
oss sammen og bruker tid på å 
studere ting rundt oss . 

5-6 ÅR

Mål:
Barna skal vise hverandre respekt, 
lytte til og hjelpe hverandre . De 
skal kunne samarbeide med andre . 
Barna har bedre kjennskap til ulike 
kulturer og ulike måter å leve på 
rundt om i verden . 
Barna skal ha økt forståelse for 
hvorfor vi markerer høytider . 

Tiltak:
Vi er tilstede i hverdagen, 
støtter og veileder barna i ulike 
læringssituasjoner, eks hvordan 
løse konflikter . Prater om ulike 
følelser og hvordan vi skal være 
mot hverandre . Har fokus på 
at alle har verdi i fellesskapet, 
og at man skal ha respekt for 
hverandres likheter og ulikheter . 
Filosofere og undre oss sammen . 
Høytider og tradisjoner, samt 
info om andre kulturer formidles 
gjennom samtaler, fortellinger, 
filmer, bilder og konkreter . 
Barna deltar i forberedelser og 
gjennomføring av solsikkefest .
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NÆRMILJØ OG SAMFUNN
Barnas medvirkning i barnehagens hverdagsliv legger grunnlaget for videre  
innsikt og erfaring med deltagelse i et demokratisk samfunn . 
 Rammeplanen (KD 2017) s . 56

1-2 ÅR

Mål:
Barna skal få utforske og oppdage 
barnehagens uteområde og 
nærmiljøet . 
Barna skal få gode 
samspillerfaringer . 

Tiltak: 
Lek på barnehagens uteområde 
og turer i nærmiljøet . Har fast 
turplass i skogen .
Tilstedeværende voksne som 
støtter barna i samspill .

3-4 ÅR

Mål: 
Barna skal bli kjent med hva som 
finnes i nærmiljøet vårt . 
Barna får økt erfaring og forståelse 
for medbestemmelse . 

Tiltak:
Bruke nærmiljøet på tur . Vi 
bruker kulturarenaene som Askøy 
kan tilby; eks: Herdla, Ramsøy, 
bibliotek, brannstasjon . Barna går 
på tur og besøker alle sine hus der 
de får fortelle om sitt eget hjem . 
Barna får erfare at egne valg og 
handlinger kan påvirke situasjonen 
for dem selv og andre . 

5-6 ÅR

Mål:
Barna skal få erfare at de er med å 
påvirke sin hverdag . 
Barna skal få begynnende 
kunnskap om barnekonvensjonen 
og barns rettigheter . 
Barna skal få kjennskap og erfaring 
med trafikk .

Tiltak:
Bruker nærmiljøet aktivt . Fast tur 
dag hver uke . Besøke skoler som 
barna skal begynne på .  Vi har 
barneintervju /ekspertsamtaler 
hvor alle barna for mulighet til å 
formidle sine interesser, ønsker og 
tanker om barnehagehverdagen . 
På våren har vi trafikk som tema 
og bruker NAF sitt opplegg om 
trafikksikkerhet for barn . Vi har 
sykkel dag . 
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ANTALL, ROM OG FORM
Fagområdet handler om å oppdage, utforske og skape strukturer og hjelper barna til å forstå sammenhenger i 
naturen, samfunnet og universet .
Gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter utvikler barna sin matematiske kompetanse . Barnehagen 
har et ansvar for å oppmuntre barns egen utforskning og legge til rette for tidlig og god stimulering .    
  Rammeplanen (KD 2017) s . 53

1-2 ÅR: 

Mål: 
Barna skal oppleve å bli kjent med 
ulike matematiske begreper som 
bla: liten, (mellom) stor, lav, høy, 
tung, lett, kort og lang . 
Barna skal bli kjent med mengde 
og telling . 
Barna skal få erfaring og 
begynnende kunnskap om 
romforståelse ved å bruke kroppen 
og sansene sine .
Barna skal ha erfaring med 
sortering og kategorisering .

Tiltak: 
Barna blir kjent med matematiske 
begreper gjennom blant annet 
eventyr, sang, bevegelse, samtale 
og opplevelse . 
Vi erfarer mengde i sandkassen . Vi 
teller i sang, samling og lek . 
Barna orienterer seg, og blir kjent 
med barnehagens rom ved å bruke 
kroppen og sansene .
I ryddetid etter lekaktivitet får 
barna erfaringer med å sortere de 
ulike lekene . 

3-4 ÅR:

Mål: 
Barna skal kunne beregne mengder 
i forhold til hverandre . 
Barna skal kunne sortere og 
kategorisere .
Barna skal være kjent med 
konstruksjonslek .
Barna skal kunne noen fargenavn .  
Barna skal kunne forstå 
rekkefølger i ulike sammenhenger .

Tiltak:  
Vi bruker kategorisering og 
sortering, og jobber en del med 
konstruksjonslek . Voksne bruker 
bevisst farger og benevner former 
i hverdagen . 
Barna får kjennskap til rekkefølge 
(først/sist, nr . 3 etc .), størrelser, 
telleregler, spill og eventyr . Vi 
måler i ulike enheter gjennom 
matlaging og å måle egen høyde . 
Ved måltidene beregner vi 
mengde pålegg, og hjelper til ved 
pådekking . 
Voksne er på barnas nivå og er 
nysgjerrige og undrende sammen 
med barna . 

5-6 ÅR

Mål: 
Barna skal få en god forståelse av 
matematiske begreper .
Barna skal få kjennskap til årstall, 
dato, måned . 
Barna skal bli bevisst på 
matematiske begreper og former i 
naturen og sammenligne disse . 
Barna skal få erfaring med telling 
og tallmengde . 

Tiltak: 
Bevisstgjøring rundt bruk av tall 
og størrelser . Vi sammenligner 
og sorterer . Dette for å gi barna 
kjennskap til matematiske 
begreper .
I samlingsstund snakker vi 
sammen om dato, måned og 
årstall, årstid, hvilken dag det er . 
På tur bruker vi mattesekken 
som har mange spennende 
matematiske utfordringer . 
Vi kopierer mønstre og figurer 
med klosser, perler, kongler, 
steiner etc . 
Vi spiller brettspill, og gjennom 
dette øver vi på telling og 
tallmengde, sortering og størrelser .
Ha former og tall synlig i det 
fysiske miljøet slik at barna ser det 
i hverdagen og gjerne trekker det 
inn i lek og aktivitet . 
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PLANLEGGING, 
DOKUMENTASJON 
OG VURDERING
Avdelingene jobber ut fra rammeplanen (KD, 2017) og årsplanen når de lager prosjektplaner . 
I rammeplanen (KD, 2017) står det: «Barnehagen er en pedagogisk virksomhet som skal 
planlegges, dokumenteres og vurderes .» For oss er en viktig prosess i pedagogiske planer 
kontinuerlig evaluering og endringsmuligheter alt ettersom hva barna uttrykker . 

Vi ser på barnehagen som en lærende organisasjon, og jobber med kritisk refleksjon rundt 
det arbeidet vi utfører . Dette er en viktig prosess for å lære oss hva som er bra og eventuelt 
videreutvikle det pedagogiske arbeidet . Planer, kritisk refleksjon og evaluering er viktig 
for at alle ansatte skal få progresjon i arbeidet som skjer sammen med barna . Pedagogisk 
planlegging bidrar til en god bruk av de ressursene som finnes både blant personalet og 
tilgangen til ulike materialer som naturen, nærmiljøet etc . 

Årsplanen er en del av de pedagogiske planene vi utarbeider i barnehagen .  
Samtidig utarbeider også avdelingene prosjektplaner der barns medvirkning tydeligere 
kommer frem . Hver måned kommer det ut dokumentasjon fra avdelingene der de skriver 
om hva de har gjort måneden som har gått, og informasjon om måneden som kommer . 

MYKID
I løpet 2018 innfører vi MyKid som digital kommunikasjonsløsning mellom barnehager og 
foreldre, og alle FUS barnehager . Løsningen har som mål å forenkle og effektivisere daglige 
rutiner og gjøremål, gi ledere og alle ansatte raskere oversikt, bidra til mer oversikt og ikke 
minst forbedre foreldresamarbeid og opplevd informasjon hos foreldrene . Videre forenkle 
rapportering knyttet til fravær, og gi økt kapasitet i barnehagen . 
 
FUS MyKid hever kvaliteten i foreldresamarbeidet . Barnehagen kan kommunisere enkelt med 
en og en, grupper av foreldre eller hele foreldregruppen . Løsningen forbedrer opplevelsen til 
foreldre, som føler seg bedre og mer informert . Månedsplan/periodeplaner, årsplaner o .l ., kan 
enkelt publiseres her . Korte beskjeder når alle foreldre gjennom enkle tastetrykk (informasjon 
som foreldremøter, behov for bleier, diverse beskjeder knyttet til spesielle aktiviteter som 
tur dag, skidag, osv .) . Det blir enkelt for foreldre å melde inn sykdom/fravær hos barn, samt 
ferie og lignende . Det er mulighet for å dele bilder og det blir enkelt å informere foreldre om 
“dagen i dag” . Målet er at den skal erstatter alle papirbeskjeder (bærekraftig utvikling) .
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DOKUMENTASJON 
Dokumentasjon av personalets arbeid synliggjør hvordan personalet arbeider for å oppfylle 
kravene i barnehageloven og rammeplanen . Dokumentasjon av det pedagogiske arbeidet 
skal inngå i barnehagens arbeid med å planlegge, vurdere og utvikle den pedagogiske 
virksomheten . Dokumentasjon av det pedagogiske arbeidet kan gi foreldre, lokalmiljøet og 
kommunen som barnehagemyndighet informasjon om hva barn opplever, lærer og gjør i 
barnehagen, og om hvordan barnehagen oppfyller kravene i barnehageloven og rammeplanen .   
 Rammeplanen (KD, 2017)

Dette viser at dokumentasjon er en viktig del i den daglige driften av barnehagen, 
og spesielt når det kommer til planlegging og evaluering . Vi har valgt å skille mellom 
dokumentasjon, der vi vil vise hva vi gjør til blant annet foreldrene, og pedagogisk 
dokumentasjon der vi bruker dokumentasjonen aktivt til å evaluere, reflektere og 
videreutvikle det pedagogiske arbeidet . 

Barnehagen bruker blant annet bilder, kartlegging og observasjoner til å reflektere kritisk 
over eget arbeid for å være en lærende organisasjon . 

Planleggingsarbeidet utføres jevnlig på planleggingsdager, personalmøter, ledermøter og 
avdelingsmøter . For å ivareta barns medvirkning, vil det til tider kunne bli endringer av 
planene . Dokumentasjon kan brukes som et grunnlag for refleksjon og læring, og vi tenker 
derfor at vi må dokumentere vårt arbeid grundig . På denne måten er det lettere å se tilbake 
når vi skal vurdere .

VURDERING/EVALUERING
I Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver står det at:
Kunnskap om barnegruppens og enkeltbarns trivsel og allsidige utvikling er viktig for å gi 
alle barn et tilrettelagt tilbud i tråd med barnehageloven og rammeplanen . Barnets trivsel 
og allsidige utvikling skal derfor observeres og vurderes fortløpende, med utgangspunkt 
i barnets individuelle forutsetninger og kunnskap om barns utvikling og behov . Barnets 
erfaringer og synspunkter skal inngå i vurderingsgrunnlaget .   (KD, 2017 s 39)

For å sikre dette har vi i Lykketrollet FUS barnehage laget følgende plan for vurdering:
Avdelingene vurderer arbeidet sitt fortløpende . Dette inkluderer blant annet; 
rutiner, vennegaranti, turer, samlingsstunder, prosjektarbeid, markering i forbindelse med 
merkedager/ høytider og foreldresamarbeid . Dette gjøres på avdelingsmøtene .  
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Her vurderes hva som fungerer og eventuelt om noe bør endres .  
Planene justeres fortløpende ved behov . Det skrives referat fra møtene .  
Ansvar; pedagogiske ledere sammen med øvrige ansatte på avdelingen .

Drift og samarbeid vurderes fortløpende gjennom året . Dette gjøres på personalmøter, 
planleggingsdager og avdelingsmøter . Det skrives referat der eventuelle endringer noteres, 
og daglig leder sørger for at alle berørte får den nødvendige informasjonen .  
Ansvar; Daglig leder sammen med lederteam og øvrig personale .

Prosjektarbeid . Prosjektene blir jevnlig vurdert på avdelingsmøter, og personalet har 
samtaler med barna om prosjektet .  Ved utgangen av hver prosjektperiode lages det 
en skriftlig evaluering av prosjektet; hva fungerte/fungerte ikke, var barna engasjert, 
organisering, eventuelle endringer, osv .  
Ansvar; Pedagogisk leder sammen med øvrige ansatte på avdelingen .

Spesielle aktiviteter som karneval, nissefest, solsikkefest og lignende blir evaluert i etterkant . 
Dette gjøres på egne komitémøter . Ansvar; De ansatte som er i komiteen . 
Foreldre evaluerer barnehagens arbeid gjennom brukerundersøkelse fra kommunen og 
brukerundersøkelse fra FUS . Foreldre evaluerer også på foreldremøte og på foreldresamtaler 
høst og vår . I tillegg kommer evaluering gjennom uformell kontakt i hverdagen . 

Evaluering av barnehageåret gjøres i mai/juni hvert år . Da vurderer vi i hvilken grad vi har 
oppnådd målene våre, både etter årsplan og interne mål, og hvordan barnehagen har fungert 
som organisasjon . Vi setter ord på hva som fungerer og hva som må forandres . Det legges 
også fram forslag til eventuelle endringer .  Ansvar; daglig leder sammen med øvrig personale .
Resultatene fra de ulike vurderingene/evalueringene legges til grunn for neste års planlegging .
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Vi samarbeider med: 
• Foreldrerådet – som består av alle foreldre 
• Barnehagens samarbeidsutvalg (SU) som består av foreldre, ansatte og daglig leder 

(representerer eier) . 
• FUS – eier av barnehagen 
• Eierstyre 
• Askøy kommune – som tilsynsmyndighet 
• Tveit skole 
• Norsk Folkehjelp, Askøy– evakueringslokale 
• Pedagogisk psykologisk tjeneste 
• Barnevernstjenesten 
• Videregående skoler og grunnskoler – elever som er i praksis 
• Høgskolen på Vestlandet (HVI) - praksisbarnehage
• Barnehager i nærmiljøet 
• Helsestasjon
• Nav 

Et godt foreldresamarbeid er en forutsetning for en stabil og trygg barnehagehverdag, og fører 
til at barna opplever en sammenheng mellom hjem og barnehage . Vi tilbyr foreldresamtaler 
to ganger i året, men det kan også avtales samtaler utenom dette ved behov . Den daglige 
dialogen er viktig, og informasjon får foresatte gjennom månedlige oppdateringer .

Ved oppstart får hvert barn en primærkontakt . Dette for at barnet og foresatte skal få 
en person og forholde seg til og bli kjent med de første dagene . Etter hvert vil barnet bli 
integrert i hele gruppen og forholder seg til alle de voksne . Tilvenning varer i tre dager, 
der foreldrene er til stede mer eller mindre . Vi er fleksible om barnet trenger mer tid på å 
tilvenne seg barnehagen . Barnehagen legger til rette for at barnet skal få en trygg og god 
start . Vi tilpasser rutiner og organisere tid og rom slik at barnet får tid til å bli kjent, etablere 
relasjoner og knytte seg til personalet og til andre barn .

Vi legger vekt på gjensidig respekt, tillit og informasjon mellom foreldre og barnehage, og 
setter stor pris på tilbakemeldinger på det arbeidet vi gjør i barnehagen . Brukerundersøkelsen 
er en viktig mulighet for foreldre å bidra til positiv endring i barnehagens praksis . Barnehagen 
jobber ut fra tilbakemeldinger fra den og tar den med i planlegging av neste barnehageår .

SAMARBEID
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OVERGANG  
BARNEHAGE/SKOLE 
«De eldste barna skal få mulighet til å glede seg til å begynne på skolen og oppleve at det er 
en sammenheng mellom barnehagen og skolen. Barnehagen skal legge til rette for at de eldste 
barna har med seg erfaringer, kunnskaper og ferdigheter som kan gi dem et godt grunnlag 
og motivasjon for å begynne på skolen. Barnehagen skal bidra til at barna kan avslutte 
barnehagetiden på en god måte og møte skolen med nysgjerrighet og tro på egne evner».
 Rammeplanen (KD 2017) s 33 og 34

Vi ønsker at barna skal ha et innholdsrikt og kjekt siste år i barnehagen . Fokuset er her og 
nå og barna skal få oppleve at det er stas å være eldst . Samtidig vil vi gjennom arbeidet i 
gruppen legge til rette for at barna skal få de beste forutsetninger for å mestre og oppleve 
overgangen til skolen på positiv måte . 

I Lykketrollet FUS barnehage har vi førskolegruppe to dager i uken, den ene dagen har vi 
aktiviteter inne og den andre dagen er vi på tur . 

Fagområdene i som er beskrevet over, er samme områdene som barna møter på skolen i 
fag . De voksne skal gi barna erfarings basert læring og gode opplevelser rundt fagområdene 
hele barnehageløpet, spesielt siste året . Dette danner grunnlag for et positivt forhold til 
fagene og gjerne motivasjon til å lære mer .    

Vi følger kommunens handlingsplan «Fra barnehage til skole» og implementerer i våre 
planer metodisk opplegg for «Lese- og skriveglede» utarbeidet av Askøy kommune . 
Kommunens handlingsplan for overgang barnehage/skole sier noe om et forpliktende 
samarbeid mellom barnehage og skoler for å sikre en best mulig skolestart for barna .  
Denne inneholder blant annet samarbeidsmøter, felles foreldremøter og aktiviteter for 
barna . Det blir hvert år utarbeidet et års hjul i samarbeid med nærliggende skoler og 
barnehager med oversikt over aktiviteter . 
Se http://www.askoy.kommune.no/planer-og-rutiner#overgang-barnehage-skole  
for mer informasjon .
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I førskolegruppen skal barna få varierte og positive erfaringer med å bruke språket som 
kommunikasjonsmiddel og som redskap for tenkning i samhandling med jevnaldrende .  
Vi har fokus på at barna skal kunne samhandle positiv med hverandre . De skal lære å ta 
hensyn og lytte til hverandre . De skal bli styrket i troen på seg selv, få mestringsopplevelser 
og oppleve økende grad av selvstendighet . Basisferdighet som å vente på tur, dele med 
andre, huske å rekke opp hånden, holde orden på tingene sine, bli selvstendige på toalettet 
er noen ferdigheter det skal øves på .

Det viktigste for barna i barnehagehverdagen er lek . I førskolegruppen blir det lagt til rette 
for barnas egen lek, i tillegg til organisert lek . Gjennom leken stimuleres språket, fantasien, 
kreativiteten og den sosiale kompetansen . Barna gjør erfaringer, de utforsker, får kunnskap 
og utvikler selvtillit .

Førskolegruppen har noen faste aktiviteter hvert år; 
• Juleavslutning med kakebaking i november/desember
• Sykkeldag i mai 
• Overnatting i barnehagen i juni
• Blir markerte på sommerfest i juni  

Det vil bli utarbeidet en egen plan for førskolegruppen som blir utdelt ved starten av 
barnehageåret . Det blir også et eget foreldremøte for førskolebarns foreldre ved oppstart . 
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KULTURBEGIVENHETER OG 
TRADISJONER
Lykketrollet FUS barnehage tar utgangspunkt i både lokale og nasjonale kulturverdier. 

TRADISJONER OG MARKERINGER I LYKKETROLLET: 
• Bursdager: De barna som ønsker det, feirer bursdagen sin her i barnehagen . På selve 

dagen får de flagg og plakat på døren, og i samlingsstunden får de bursdagskrone og vi 
synger for barnet . 

• Barnehagens bursdag feires hvert femte år – neste gang blir desember 2020,  
da barnehagen fyller 15 år

• Solsikkefest: I løpet av året skal vi ha innsamlingsaksjon til fadderbarnet vårt i Etiopia .  
Da inviteres foreldre og søsken til å komme på fest i barnehagen .

• Lucia: Vi markerer dagen og har en liten sammenkomst på avdelingen, hvor foreldre og 
søsken er velkommen til å komme å bli med . Førskolebarna går rundt på huset og deler 
ut lussekatter . 

•  Juleverksted: Hver avdeling lager sitt eget juleverksted hvor det blir tilrettelagt for 
juleaktiviteter . Vi er opptatt av at barna ikke skal «produsere» julegaver, men lage ting de 
selv ønsker og gjøre aktiviteter de liker å holde på med .  

• Julegudstjeneste i Tveit kirke 
• Nissefest: I løpet av desember vil vi ha en nissefest hvor barna har anledning til å komme 

til barnehagen som nisser . Da koser vi oss med nissegrøt og julesanger . 
• Karneval: I februar arrangerer vi karneval . Vi feirer tradisjonelt karneval, der både små og 

store har anledning til å kle seg ut . 
• Samefolkets dag: 6 . februar, markeres avdelingsvis . 
• Påske: Vi markerer påsken ved å gå i Tveit kirke og ha påskefeiring for barn og foreldre . 
• 17 .mai: En dag i forkant går vi i tog i barnehagen, og feirer med flagg og 17 .mai-sanger . 
• Sykkel dag for førskolebarna: På våren gjennomfører vi sykkelløype med ulike 

utfordringer og utdeling av sykkelsertifikat . 
• Overnatting for førskolebarna: Som avslutning sover førskolebarna i barnehagen sammen 

med noen av personalet . 
• Sommerfest: Vi avslutter barnehageåret med en sommerfest her i barnehagen . Denne 

festen arrangeres av foreldre . 
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ÅRSOVERSIKT

Januar 
• Prosjektperiode 

Februar 
• Karneval 

Mars 
• Solsikkefest 

April 
• Påskemarkering 

Mai 
• 17 . mai markering 
• Sykkeldag for førskolebarn 

Juni 
Overnatting for førskolebarn
Sommerfest 
Ferieavvikling

Juli 
• Ferieavvikling 

August 
• Oppstart og tilvenning 

September 
• Prosjektperiode 

Oktober 
• Prosjektperiode 

November 
• Prosjektperiode 

Desember 
• Lucia feiring
• Nissefest 
• Julegudstjeneste 
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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 

Astrid Lindgren
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Barnehages kontaktinfo:
Kollevågveien 221

5310 Hauglandshella 

Daglig leder, Silje Algrøy
E-post: dl .lykketrollet@bhg .no

Tlf: 92 05 55 05 

Trollskogen 454 21 639 
Trollstuen 454 21 647
Sjarmtroll 454 21 590 
Småtroll 454 21 604

LykketrolletBarnehagenavn
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