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Jar FUS barnehage eies av Trygge barnehager AS 
og driftes av FUS AS. 

Barnehagen åpnet 30. oktober 2006 og har ca. 57 
plasser for barn i alderen 1-6 år. 

 

Vi er en barnehage med tre avdelinger: 

•Trollskogen 1-3 år (15 barn) 

•Dovrehallen 3-6 år  (21 barn) 

•Kongsgården 3-6 år (21 barn) 

 

Personalet er organisert med fast 
avdelingstilhørighet. Barnehagen ses på som en 
helhet, der det legges vekt på nært samarbeide 
mellom avdelingene og til tider ”åpne” dører. 
Personalet består av 16 ansatte som er positive 
og engasjerte i sitt arbeid. Vi har utviklet et 
meget godt arbeidsmiljø og det er et stabilt 
personale.  

Barnehagen ligger på Jar og det er fine 
turmuligheter i nærheten som Tjernsrud, Jar 
myra, Lysakerelven, Jar kirke og Bekkestua. 

 

Gå gjerne inn på følgende link: 

http://www.fus.no/jar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daglig leder 

Liv Tone Braarvig: 

dl.jar@bhg.no   94820495 

Trollskogen: 

trollskogen.jar@bhg.no  90842241  

Dovrehallen:  

dovrehallen.jar@bhg.no  90862609 

Kongsgården: 

kongsgarden.jar@bhg.no 90861060 

   

 

 

 

 

 

 

               FUS dagen: «Vennskap» 
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PERSONALET 

 Vi er et imøtekommende, engasjert og positivt 

personale med mye humor og glede. 

 Personalet lar seg inspirere av nye ting og tar 

gjerne en utfordring. De er sporty og liker å være 

ute og er fysisk aktive. 

 Vi har både menn (5) og kvinner (11) i alle aldre 

ansatt. 

 Personalet har respekt for hverandre og har tro 

på og får fram det beste i hverandre. 

 Vi har et lavt sykefravær og et godt arbeidsmiljø 

som medfører lite utskiftning av personale. 

 ”Varmt” og inkluderende miljø mellom barn, 

foreldre og personalet. Personalet har utviklet 

en kultur der de møter hvert enkelt barn og 

foreldre om morgenen. 

 Møte barna med en felles holdning 

(handlingsplaner) i viktige spørsmål. 

 Motivasjonssamtaler hvor lederne kartlegger 

personalets ønsker og behov for trivsel og 

utvikling. 

 Alle har muligheten til å påvirke og har 

medvirkning. 

 Scorer høyt på medarbeiderundersøkelsen i FUS 

hvert år. 

BARN 

 Personalet har utarbeidet og nedskrevet i 

årsplanen et barnesyn som går ut på at alle 

barn er unike og at alle barn er betydningsfulle 

og skal føles seg sett og hørt.  

 Leken og vennskap er grunnpilarene i vår 

årsplan. 

 Deltagelse i prosjektet: «Egenledelse med vekt 

på lek og læring» hvor rolleleken står i fokus. 

 Tilrettelegger for barns medvirkning i 

hverdagen. 

 Barneintervju av 4 og 5 åringene 2 ganger i 

året, vår og høst 

 Aldersinndelte grupper i 2 ganger i uken  

 Personalet ser hvert enkelt barn og 

tilrettelegger for trivsel og utvikling. 

 Smartmat: Mat som serveres i FUS 

barnehagene skal gi barn energi til lek og 

læring og legge grunnlaget for et sunt kosthold 

resten av livet. 

 Skoleforberedende aktiviteter for 5 åringene 

hvor læring og det sosiale aspektet står i fokus. 

 Gode på å følge planer og opprettholde 

kvaliteten vi har bygget opp 

FORELDRE 

 Godt samarbeid med foreldrene hvor vi har en 

åpen, gjensidig og konstruktiv dialog 

 Tilvenningssamtaler mellom pedagoger og 

foreldre den første uken i barnehagen 

 Innarbeidet gode rutiner på informasjon til 

foreldrene: Dags rapporter, Månedsplan og 

Månedsrapport. Felles mal og frister. 

Informasjon mellom foreldre og barnehagen 

blir gitt via MyKid. 

 Foreldresamtaler 2 ganger i året, vår og høst. 

 Egen perm til hvert enkelt barn hvor vi 

dokumenterer barnehagetiden gjennom bilder, 

tegninger og filmsnutter. 

 Foreldremedvirkning: Åpne for forslag, ideer 

og konstruktiv tilbakemelding. 

 Scorer høyt på brukerundersøkelsen i FUS 

hvert år. 

 Barnehagen har utarbeidet handlingsplaner 

for: 

o Konflikthåndtering 

o Hvordan møte uakseptabel atferd hos 

barn? 

o Mobbing 

o Den voksnes rolle i å utvikle sosiale 

ferdigheter (progresjonsplan) 

o Når barn faller utenfor leken.                                   

                        

 

HVA KJENNETEGNER OSS I JAR 

FUS BARNEHAGE?  
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Dette er en plan som skal fungere som informasjon 

for foreldre, eiere, tilsynsmyndighet og andre 

samarbeidspartnere, og det er et arbeidsredskap for 

de ansatte. 

En pedagogisk årsplan er med på å sikre kvaliteten i 

arbeidet med barna i barnehagen. Vi håper du har 

utbytte av planen. Vi ønsker oss tilbakemeldinger på 

planen og gjennomføringen. Planen må sees i 

sammenheng med de andre styringsdokumentene 

som barnehagen jobber ut ifra bl.a: 

1.  Lov om barnehager av 

• Barnehageloven kapittel 1: 

   Barnehagens formål og innhold 

• Barnehageloven kapittel 2: 

   Barn og foreldres medvirkning 

Resten av loven tar for seg bestemmelser som gjelder 

godkjenning av drift, barnehageeier, kommunen og 

fylkesmannens ansvar og bestemmelser i forhold til 

bemanning. 

2.  FNs barnekonvensjon 

3.  Rammeplan for barnehager 

01.08.2017 

Tar for seg barnehagens innhold og oppgaver og sier 

noe om barnehagens funksjon som samfunnsmandat. 

Rammeplanen gir oss ansatte en forpliktende ramme 

for planlegging, gjennomføring og vurdering av vår 

virksomhet. Rammeplanen har 7 fagområder. Disse 

områdene blir beskrevet i denne årsplanen. 

4.  Forskrift om miljørettet helsevern 

i barnehager og skoler 

Det stilles en rekke krav til virksomheter som har 

tilsyn med og omsorg for barn. Formålet er å bidra til 

at miljøet fremmer helse, trivsel og gode sosiale og 

miljømessige forhold. Samt forebygge skade og 

sykdom. 

5.  Barnehagens vedtekter 

 

6.  Serviceerklæring 

7.  Etiske retningslinjer 

8.  Progresjonsplaner  

I Jar FUS barnehage har vi utarbeidet 
progresjonsplaner. Planene er ment for at vi skal 
vite at barna stadig får nye utfordringer og 
opplevelser for hvert år de går i barnehagen. Det 
skal være progresjon slik at vi sikrer at det f.eks. 
er forskjell på hva en 1 åring gjør i barnehagen, i 
forhold til en 5 åring. . Med en slik plan, kan vi 
også se at barna har noe til gode å oppleve og 
lære etterhvert som de blir eldre i barnehagen. 
Mye av det som står i rubrikkene er ting vi i dag 
også øver på og gjør i hverdagen, men denne 
planen gjør oss mer oppmerksom på hva hver 
aldersgruppe vil ha nytte av og kunne klare for sin 
alder. Målet er at barna skal ha vært innom dette 
når de slutter som 5-6-åringer og vi skal sikre 
variasjon på de ulike temaene og fagområdene.  
 

9.  Månedsplan og rapport for hver      

avdeling (MyKid) 

Månedsplanene gir detaljerte mål for perioden, 

dokumenterer hverdagen gjennom bilder, evaluering 

av forrige måned, oversikt over merkedager og 

praktisk informasjon. Månedsrapporten er en 

evaluering av måneden som har gått. Her brukes 

bilder til å dokumentere mye av arbeidet som er blitt 

gjort. 

10. Overgang barnehage/skole 

 

 

PLANARBEIDET  
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VISJON 

«Sammen gir vi barndommen verdi: Lek 

og glede, hverdagsmagi og 

vennegaranti.» 

Visjon er noe vi skal strekke oss etter, det er en lede- 

stjerne for alt vårt arbeid i barnehagen. Vi jobber 

jevnlig med å kvalitetssikre at vi følger visjonen og at 

den ligger til grunn for alt vårt arbeid. 

 

VERDIER 

FUS har definert tre verdier som skal være forankret i 
alt arbeid i sine barnehager. 

Disse verdiene er 

• Glødende 

• Skapende 

• Tilstedeværende 

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. (Barnehageloven § 1 Formål, 

1 ledd). 

 Barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig 

læringssyn hvor danning, omsorg, lek og læring står 

sentralt. I barnehagen er samhandlingsprosesser i lek 

og læring og det å ta hensyn til hverandre 

forutsetninger for barnets danning. Danning er en 

livslang prosess som bla handler om å utvikle evne til 

å reflektere over egne handlinger og væremåter.  

 

Danning skjer i samspill med omgivelsene og med 

andre og er en forutsetning for meningsdanning, 

kritikk og demokrati. 

I Jar FUS barnehage ønsker personalgruppen å være 

profesjonelle medarbeidere som er positive og 

imøtekommende overfor barna, foreldrene og 

hverandre. Vi ønsker å ha en hverdag sammen med 

barna som er preget av glede, humor og lekenhet, 

samt å være trygge voksenpersoner som viser 

kjærlighet og omsorg for det enkelte barn. Vi ønsker å 

lære barna opp til mest mulig sosialt kompetente, og 

vil fokusere på selvstendighet, ut fra individuelle 

forutsetninger. Vi vil møte barnas nysgjerrighet med 

engasjement, undring og anerkjennelse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

VERDIGRUNNLAG FUS  
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Lek er den viktigste aktiviteten for barnehagebarn og 
den skal ha stor plass i deres liv. Leken er barnas måte 
å være på og det er gjennom leken at barna gjør 
livskvalifiserende erfaringer. Leken handler om læring 
på alle områder samtidig som den gir barna glede, 
frihet og fravær av forventninger. Undersøkelser viser 
at det viktigste for barnehagebarn er å få delta i lek, 
og at det verste for barn er å ikke få delta i lek. Alle 
barn skal ha muligheter til å ha venner og oppleve 
vennskap i barnehagen. 

Hvordan jobber vi med leken i Jar 

Fus barnehage 

 Arbeide systematisk med å stimulere og 

utvikle samspillserfaringer  

 Gi tid og rom til leken 

 Øke kunnskapen om barns psykososiale 

utvikling, egenledelsesferdigheter og lekens 

betydning 

 Styrke de ansattes observasjonsferdigheter 

 Tilrettelegge for variert lek inne og ute (rom 

og materiell) 

 Ha voksenstyrte lekegrupper etter behov 

 Arbeide med barns relasjonsferdigheter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definisjon: 

Egenledelse er evnen til å være aktiv og 

selvstendig over tid. 

Alle FUS barnehagene har deltatt i flere år i et prosjekt 
som heter ”Egenledelse i lek og læring”. Alle Daglige 
ledere, pedagoger og assistenter og har de siste årene 
deltatt på kurs og fått mer kunnskap om hvordan barn 
kan bruke en rekke mentale verktøy når de løser sine 
dagligdagse utfordringer.  

Egenledelse er evnen til å være aktiv og selvstendig i 
en oppgave over tid. Egenledelse er viktig fordi den er 
avgjørende for sosialt samspill, deltagelse og 
medvirkning er i barnehagen. Gode 
egenledelsesfunksjoner gir godt grunnlag for utvikling 
av vennskap, barn som mestrer sammen i lek, mobber 
sjeldent hverandre. Nyere forskning tyder på at 
egenledelsesevne er viktigere enn intelligens og 
sosioøkonomisk bakgrunn for mestring i skolen. 

Egenledelse deles i 7 områder: 

• Selvregulering 

• Selvmonitorering 

• Planlegging 

• Organisering 

• Arbeidshukommelse 

• Igangsetting 

• Fleksibilitet 

 

Leken utvikler barns egenledelsesevne, og 
førskolealderen er den perioden der stimulering av 
egenledelsesferdigheter har aller størst effekt på 
hjernen. Barnehagen ser det derfor som svært viktig å 
sette av rydde plass til leken i tid og rom. Forskning 
tyder på at rolleleken er blant de beste pedagogiske 
virkemidlene vi har for å styrke egenledelse. 

 

LEKENS BETYDNING FOR BARNS 

UTVIKLING 
SATSNINGSOMRÅDE 

EGENLEDELSE I LEK OG LÆRING 
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Vårt mål er å bruke leken som 

læringsarena for å utvikle 

egenledelse.  Vi vil motivere og 

inspirere barn til å fordype seg i 

rollelek både inne og ute 

 

Hvordan jobber vi med egenledelse i 

Jar Fus barnehage 

 Sette av god tid, daglig til lek. 

 Arbeide systematisk med å stimulere og 

utvikle samspillsferdigheter hos alle barn. 

 Tilrettelegge det fysiske miljøet med tanke på 

å bidra til avansert rollelek 

 Lage temarom og småkroker ut fra barnas 

interesser 

 Gi barna felles opplevelser som kan bidra til 

rollelek 

 Bevisste valg på hvilke leker vi tilbyr barna  

 Skaffe materialer som inspirerer til rollelek. 

 Sørge for synlig tilstedeværelse og aktiv 

voksendeltagelse i lek 

 Sette inn tiltak tidlig for de barna som trenger 

ekstra støtte eller tilrettelegging for å mestre 

sosialt samspill og være en positiv deltaker i 

leken. Bruke handlingsplanen som et verktøy. 

 Benytte oss av kurs som er relevant. 

 

 

 

 

 

 

Ingen barn skal mobbe eller bli mobbet i barnehagen. 
Barns opplevelse av seg selv og sin egenverdi utvikler 
seg i samspill med omgivelsene. Mobbing er alvorlig 
fordi det har store personlige konsekvenser. Barn som 
utsettes for mobbing fratas både livsmot og verdighet. 
Forskning viser at både barn som mobber og barn som 
har opplevd mobbing har en forhøyet risiko for å 
utvikle psykiske vansker senere. Barnehagen må 
derfor handle raskt og ta grep som er nødvendig for at 
eventuell mobbing opphører. Samarbeid med 
foreldrene står sentralt i det miljøforebyggende 
arbeidet i barnehagen. Aktiv medvirkning og godt 
samarbeid med foreldrene er avgjørende dersom 
mobbing oppstår. 

 

Hvordan jobber vi mot mobbing i Jar Fus 

barnehage 

 Styrke de ansattes kompetanse i arbeidet mot 

mobbing 

 Systematisk observasjon for å kartlegge 

relasjoner og vennskap blant barna. 

 Arbeide med barns samspillserfaringer 

(progresjonsplan for sosiale ferdigheter) 

 Arbeide med at alle barna har venner 

 Bruke Handlingsplan for uakseptabel atferd 

som et verktøy og inkludere foreldrene i 

arbeidet. 

 Barnesamtaler og intervju 

 

 

 

 

 

 

         
 

 

ARBEID MOT MOBBING 
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Å få delta i lek og få venner er grunnlaget for barns 
trivsel og meningsskaping i barnehagen.  

En av de viktigste oppgavene personalet har i 
barnehagen blir derfor å hjelpe barnet til å utvikle et 
godt samspill med andre. I dette får barnet erfaringer 
som er helt sentrale i utvikling av sosial kompetanse. 
De lærer å ta initiativ, forholde seg til spilleregler (som 
vente på tur, lytte til andre og lignende) og de får en 
bekreftelse på seg selv. 

Vårt mål er at alle skal ha tilhørighet i 

gruppen. Alle skal ha en eller flere 

venner i barnehagen  

 

 

Hvordan jobber vi med vennskap i Jar 

Fus barnehage 

 Organisere små leke-/vennskapsgrupper 

 Tilstedeværende voksne som hjelper og 

støtter barnet i lek med andre 

 Åpne dørene avdelingene i mellom slik at 

vennskap kan utvikles og opprettholdes 

 Observere enkeltbarn og tilrettelegge for at 

barn, som trenger hjelp, kommer i god lek 

med andre. 

 Barneintervju hvor barna får fortelle hvem 

som er deres venn eller hvem de ønsker som 

venn 

 Vennskapscafé 

 

 

 

 

 

 

Realfag er en felles betegnelse for de 
naturvitenskapelige fagene og omfatter matematikk 
og naturfag. Barn har en naturlig interesse for realfag 
og evne til å lære realfag allerede i barnehagealder. 
Matematikk og naturfag er ofte en naturlig del av det 
som skjer i barnehagen. Realfag stimulerer barns 
kognitive utvikling og dette vil kunne påvirke senere 
prestasjoner både i realfag og andre fag. Det barn 
lærer av realfag i barnehagen dannes et viktig 
grunnlag for senere læring i realfagene på skolen. 
Barns tidlige matematikkunnskap har effekt på senere 
skoleprestasjoner og danner et viktig grunnlag for 
senere matematikklæring. Tall og telling blir 
fremhevet som spesielt viktige områder. Forskningen i 
både matematikk og naturfag legger stor vekt på at 
læring i barnehagen bør innrettes som undersøkende 
læring. Læringen bør ta utgangspunkt i det barn vet 
og ønsker å vite, deres nysgjerrighet og undring. 

Vårt mål er å gi barn ulike opplevelser 

fra lek med tall og former. Vi vil 

stimulere til barns glede over naturen 

og skape undring over naturens 

mangfold. 

Hvordan jobber vi med realfag i Jar Fus 

barnehage 

 Jar FUS barnehage vil oppmuntre til 

matematisk forståelse og logisk tenkning 

gjennom lek, samtaler og hverdagsaktiviteter. 

 Vi gjør barna kjent med matematiske 

begreper på en lekende måte slik at de blir 

bedre rustet til videre skolegang. 

 

 

REALFAG 
UNDRING OG GLEDE KNYTTET TIL 

MATEMATIKK OG NATURFAG 

VENNSKAP 
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Barna skal bli møtt av omsorgsfulle voksne som viser 

nærhet og engasjement i alle situasjoner i 

hverdagslivet. Omsorg, danning og oppdragelse er 

nært knyttet sammen. I omsorgsrollen gir de voksne 

uttrykk for hvilke holdninger de møter barna med.  

”Jeg bryr meg om deg, savner deg når du ikke er her, 

du er en god venn” er noen av de verdiene vi ønsker å 

formidle til barna.  

 

 Vi skal gi oss god tid i samspill med barna slik at vi 

organiserer dagen og aktivitetene slik at dette er 

mulig. Vi vil være oppmerksomme og åpne overfor 

det unike hos hvert enkelt barn. Vi vil gi barna god tid 

i samspill med hverandre og ikke avbryte verdifull lek. 

Leken skal ha en fremtredende plass i barnas liv i Jar 

FUS barnehage. Vi ser på leken som den viktigste 

hverdagsaktiviteten for barna. 

 Gjennom leken kan barna tilegne seg kunnskap om 

seg selv og livet rundt seg. I leken og i det sosiale 

samspillet finnes det regler det er viktig å kunne, f.eks. 

det å kunne gi og ta omsorg, forstå andre, kunne 

forhandle og dele på hvem som bestemmer. Dette er 

ferdigheter som må læres. 

 Vi vil hjelpe barna til å lære alle disse ferdighetene de 

trenger for å bli gode til å leke, samt støtte opp om 

barns muligheter til lek. Dette blir derfor en av 

barnehagens viktigste rolle. Mange barn mestrer mye 

selv, mens andre trenger hjelp og støtte fra små eller 

store for å komme videre. Å mestre egen kropp gir økt 

velvære og økt selvtillit. Barna søker gjerne spenning 

og vil ha utfordringer. I barnehagen ønsker vi derfor å 

være mye ute på tur i nærmiljøet. Vi ønsker at 

uteleken skal være morsom og skapende. Uteleken er 

en tid hvor barna får utvikle motoriske og sosiale 

ferdigheter. 

 

 

 

 

 

Danning gjennom omsorg, lek og læring skjer i 

samarbeid med hjemmet. Det er av stor betydning for 

barnets trivsel og utvikling at vi sammen definerer hva 

vi vektlegger i begrepene. Foreldre skal kunne komme 

til de ansatte med sine synspunkter; bli lyttet til og 

respektert for det de mener. Pedagogene vil også gi 

veiledning til foreldre i oppdragerspørsmål. De 

ansatte skal få opplæring og veiledning slik at de kan 

utføre sitt arbeid i trå med de retningslinjer vi er 

pålagt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANNING GJENNOM OMSORG, 

LEK OG LÆRING 
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Læring foregår i det daglige samspillet med andre 

mennesker og med miljøet, og nært sammenvevd 

med lek, oppdragelse og omsorg. Barn lærer gjennom 

alt de opplever og erfarer. Læringen foregår både 

formelt og uformelt. Vi har klare mål i barnehagen for 

fastsatte aktiviteter og rutiner. Vi er bevisste på at 

barn lærer forskjellig og at barn bruker alle sansene 

sine i læringssituasjoner.  

Barns undring må møtes på en utfordrende og 

utforskende måte slik at det er grunnlag for et aktivt 

og utviklende læringsmiljø i barnehagen. Et 

læringsmiljø er et inspirerende miljø som motiverer 

for ulike erfaringer, basert på barnas egne interesser 

og ståsted. Det er et miljø som gir muligheter for 

prøving, feiling og mestring. Skal barnehagen 

representere et godt læringsmiljø for alle barn, må 

personalet ha kunnskap om at barn lærer og utvikles 

på ulike måter. Personalets rolle blir derfor å bidra til 

å styrke barnas selvbilde. Mestringsfølelse er viktig for 

utviklingen av selvoppfattelsen, og dermed også for 

barnets motivasjon til ny læring og til å tørre å ta nye 

utfordringer. Det å få delta i lek og det å få venner er 

grunnlaget for barns trivsel og utvikling i barnehagen. 

I lek og samvær med andre barn legges grunnlaget for 

barnets læring og sosiale kompetanse.  

 

                         

 

 

Vårt mål er å gi barna gode opplevelser, 

erfaringer og læring som gir dem et 

positivt forhold til fagene på skolen og 

motivasjon for til å lære mer 

 

Hvordan jobber vi med læring i Jar Fus 

barnehage 

 Personalets rolle blir å være tilstede gjennom 

å støtte, inspirere og oppmuntre barn i leken. 

 Gi mulighet for varierte samspillserfaringer 

(frilek og lekegrupper) 

 Er bevisste på hvordan vi tilrettelegger det 

fysiske miljøet.  

 Gi barna utfordrende oppgaver som de kan 

strekke seg etter, men ikke forstrekke seg. 

 Gi rom for vennskap 

 Gi barn uavhengig av kjønn de samme 

mulighetene for aktiviteter (likestilling) 

 Personalet må ha et bevisst forhold til hvilke 

holdninger, ferdigheter og kunnskaper som er 

ønskelig å formidle til barn 

 Aldersgrupper hvor læring ut fra alder og 

modning vektlegges 

 Gi barna grunnleggende kunnskap om bruk av 

digitale verktøy 

 

 

 

 

 

 

                         

 

BARNEHAGEN SOM 

LÆRINGSARENA 
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«Ivareta menneskers behov i dag uten å ødelegge 

muligheter for kommende generasjoners behov.»     

(FN 1987) 

Vårt mål er å lære barna å ta vare på 

seg selv, hverandre og naturen. Vi vil gi 

barna naturopplevelser og gjøre dem 

kjent med naturens mangfold, vi skal 

bidra til at barna opplever tilhørighet til 

naturen. 

Hvordan jobber vi med bærekraftig 

utvikling i Jar Fus barnehage 

 Bruke turdager og samlingsstunder til å 

utvikle kunnskap om og gode holdninger til 

naturen bl.a plukke søppel. 

 Voksne som er gode rollemodeller  

 Jobbe med kildesortering og gjenbruk, lære 

barna å sortere papir og plast. 

 Skape bevissthet hos barna at de er en del av 

et større felleskap der egne valg og handlinger 

påvirker andre. Peke på sammenhenger og 

fokusere på at alt henger sammen.  

 FN dagen med fokus på barns rettigheter. 

 Innsamling til andre barn som trenger hjelp i 

andre land – SOS Barnebyer hvor vi har et 

fadderbarn i Afrika 

 

        

 

 

 

 

I årsplanen har vi flere områder hvor IKT vil ha en 

naturlig plass. Et av punktene forteller om samarbeid 

mellom barnehage hjem. Rammeplanen kan fortelle 

at barn skal få utfolde sin utforskertrang og utvikle 

grunnleggende kunnskap og ferdigheter. De aller 

fleste barn i dag begynner tidlig å tilegne seg 

kunnskap rundt IKT. De kommer dermed til 

barnehagen med en del erfaring på området som de 

er klare for å utforske videre. Disse erfaringene og 

forventningene ønsker vi og utforske videre sammen 

med barna 

 

Vårt mål er å gi barna interesse og 

kompetanse rundt bruk av IKT og 

digitale verktøy. Vi vil gi barna innføring 

i de etiske verdiene knyttet til bruk av 

IKT og digitale verktøy 

Hvordan jobber vi med IKT i Jar Fus 

barnehage 

 Bruke digitale kameraer sammen med barna 

og la dem ta bilder på egenhånd- 

 La barna få være med på hele den praktiske 

prosessen fra kamera til datamaskin  

 

 

 

 

 

 

       
 

 

 

 

 

IKT BÆREKRAFTIG UTVIKLING 
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Vårt mål er at barn og voksne skal 

oppleve turen som morsom, positiv og 

trygg 

Tur til fots: 

 Alle barn skal ha refleksvest med barnehagens 

navn og telefonnummer. 

 Barna går to og to på rekke 

 Det skal alltid gå en voksen foran og en 

voksen bak (evt. på midten) 

 Vi skal gå på venstre side av veien der det ikke 

er fortau. Er det fortau – velg dette! 

 Barn skal aldri gå over en vei alene.  

 Samtale med barna om trafikkregler under 

veis. 

Tur med buss, trikk eller T-bane 

 Vi skal sjekke at bestilt transport har belter 

nok til alle barn (evt. seter til de aller minste) 

 Alle voksne får ansvar for en mindre gruppe 

barn på turen 

 Vi skal sikre at ingen står igjen på holdeplass 

eller sitter igjen inne i transporten.  

 Barn skal til enhver tid sitte mens T-banen 

eller bussen er i bevegelse.  

Tur med privatbil 

 Skal privatbil benyttes må dette avklares med 

foreldre på forhånd 

 Barnet må sikres med godkjent barnesete.  

 Pass på at ingen barn under 140 cm sitter 

foran aktiv kollisjonspute 

Trafikksikkerhet i og rundt barnehagens 

område 

Vi oppfordrer alle foreldre til å kjøre rolig og til å rygge 

inn når de parkerer slik at de har god oversikt når de 

skal kjøre ut. Vi oppfordrer alle til at barna ikke skal 

bevege seg alene på parkeringsplassen. Ingen barn 

skal ut porten uten følge av en voksen. 

 

 

 

Barnehagen skal legge til rette for at barn blir hørt. 

Det de sier eller signaliserer skal bety noe for hva som 

gjøres i barnehagen. De voksne skal lytte, sette 

grenser og gi barna valgmuligheter ut fra deres alder 

og modning. Ved alle valg følger konsekvenser. Noen 

ganger betyr det å ta et valg, at du velger bort noe 

annet. Andre ganger betyr det at man må ordne opp 

eller rydde opp etter dårlig valg. Vi mener at dette 

utvikler barns selvstendighet. 

 

Vårt mål er at barna skal ha innflytelse 

på egen hverdag, - ut i fra alder og 

modning. 

Hvordan jobber vi med barns 

medvirkning i Jar Fus barnehage 

 Personalet skal være tilstede og aktivt lytte til 

det barna gir uttrykk for 

 Skape rom for gode samtaler mellom barn og 

personalet, både en til en og gruppevis 

 Bekrefte barna i deres følelser, gi 

oppmuntring og støtte 

 Barna skal delta i planleggings- og 

vurderingsarbeidet (karneval, nissefest osv)  

 Barneintervju – høst og vår – 4 og 5 åringene 

 Trivsel kartlegging 

 Vennskapsregistrering 

 Personalet skal vise en anerkjennende 

holdning, som gir barna rett til å ha sine egne 

opplevelser, erfaringer og tanker. 

 

                                 

BARNS MEDVIRKNING TRAFIKKSIKKERHET 
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Sosial kompetanse handler om å kunne samhandle 

positivt med andre i ulike situasjoner. Den gjenspeiles 

i barns evne til å ta initiativ og til å opprettholde 

vennskap. Mestring av sosiale ferdigheter krever 

erfaring med og deltagelse i fellesskapet. Alle barn må 

få varierte samspillserfaringer. I omsorg, lek og læring 

vil barns sosiale kompetanse bli utrykt. Barnehagen 

skal arbeide kontinuerlig med å støtte og fremme 

enkeltbarns og barnegruppens sosiale ferdigheter og 

styrke barnets selvbilde.  Sosial kompetanse er 

vesentlig for å motvirke utvikling av problematferd 

som diskriminering og mobbing. Barnehagen har en 

samfunnsoppgave i tidlig forebygging på dette 

området.        

Vårt mål er at barnehagen skal formidle 

verdier og kultur, gi rom for barns egen 

kulturskaping og bidra til at alle barn får 

oppleve glede og mestring i et sosialt 

og kulturelt fellesskap. 

Hvordan jobber vi med det psykososiale 

miljøet i Jar Fus barnehage 

 La den ”frie” leken være hellig 

 Tilrettelegge for rollelek med vekt på 

egenledelse  

 Konkrete mål for hvert enkelt barn 

 Voksenstyrte lekegrupper hvor vennskap og 

relasjoner blant barna kan utvikles og styrkes. 

 Aldersinndelte grupper 2 ganger i uken 

 Anerkjennende kommunikasjon hvor vi har 

fokus på å styrke barns selvbilde. 

 Benytte felles metode i arbeidet med å løse 

konflikter mellom barna (ICPS) 

 Være tydelig voksen som er tilgjengelig, 

veileder og støtter barna i leken.  

 Faste temasamlinger hvor vi fokuserer på 

sosial kompetanse. Bruke hendelser fra 

hverdagen. 

 Progresjonsplan for sosiale ferdigheter 

 Handlingsplan for barn som faller utenfor i 

leken 

 Handlingsplan for uakseptabel atferd 

  

 

 

«Barns fysiske og psykiske helse skal fremmes i 

barnehagen. Barnehagen skal være et trygt og 

utfordrende sted der barna kan prøve ut ulike sider 

ved samspill, fellesskap og vennskap. Barna skal få 

støtte i å mestre motgang, håndtere utfordringer og 

bli kjent med egne og andres følelser. Barna skal ha 

mulighet til ro, hvile og avslapping i løpet av 

barnehagedagen.»  

Vårt mål er at hvert enkelt barn skal 

føles seg betydningsfull, bli sett, føle 

livsglede og mestring. 

 

Hvordan jobber vi med livsmestring og 

helse i Jar Fus barnehage? 

 Støtte barns lek og vennskap 

 Forebygge arbeid mot mobbing og 

eskludering 

 Barna skal ha mulighet til ro, hvile og 

avslapning i løpet av dagen 

 Styrke barna i å gjøre gode valg 

Følelsesbevissthet: 

God psykisk helse er viktig hele livet. Alle, både barn 

og voksne, møter både oppturer og nedturer gjennom 

hverdagen og livet. Barn som lærer å takle vonde og 

vanskelige følelser tidlig, får det enklere senere i livet.  

Mål 

Alle barna skal få styrket sin psykiske helse ved å bli 

bevisst sine følelser og regulere sine følelsesuttrykk. 

Tiltak 

● Personalet viser empati og aksept for barnas 

følelser. 

● Personalet setter ord på barnas følelser. 

● Personalet bruker rollespill/dramatisering for 

å synliggjøre og konkretisere følelser/uttrykk. 

● spill om følelser for 3-6 års-avdelingene. 

● Tilgjengelig litteratur og sanger om følelser                          

DET PSYKOSOSIALE MILJØET LIVSMESTRING OG HELSE 
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Kvaliteten på relasjonene mellom voksne og barn er 

den største indikatoren på kvalitet i barnehagen. 

Gode relasjoner har stor betydning for barnets hele 

videre utvikling. Gode relasjoner mellom voksen-barn 

og mellom barn-barn vil fremme inkludering og være 

forebyggende mot mobbing.  

Vårt mål er å bygge en god relasjon til hvert 

enkelt barn. Vi skal være tydelige voksene 

som har kontroll og setter varme grenser. Vi 

skal være en trygg havn: Ta imot barna når 

de trenger trøst, kontakt og omsorg. Vi vil 

støtte barna i deres utforsking og 

selvstendighet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvordan jobber vi med 

relasjonskompetansen i Jar Fus 

barnehage: 

 Voksne som er tilgjengelig og hjelper barna til 

å leke og mestre 

 Hjelpe barn med å regulere følelser 

 Hjelpe barna med sorg og skuffelser 

 Dele barnegruppen inn i mindre grupper 

 Ha kontaktpersoner for hvert enkelt barn, 

som etter hvert blir tilknytningspersoner 

 Være fysisk og psykisk tilgjengelig  

 Ta ledelsen når det er nødvendig  

 Utrykke tydelig ønsket atferd 

 Rose ønsket atferd 

 Utøve en varm grensesetting 

 Lære barna normer og regler 

 Beskytte, trøste og vise godhet for hvert 

enkelt barn 

 Organisere følelsene til barna: anerkjenne og 

sette ord på dem 

 Være med i lek og aktiviteter 

 Hjelpe barna i utforskingen 

 Ha det gøy med barnet 

 Gi barna utfordringer tilpasset modning og 

behov 

 

 

 

I FUS barnehagene tilbyr vi SmartMat. 

Fokuset vårt er at maten vi serverer 

inneholder næringsstoffer og byggeklosser til 

barn i utvikling. 

 

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 

 

Hvordan jobber vi med SmartMat i 

Jar FUS? 
 
• Vi serverer varm mat 3 ganger i uka (mandag, 

onsdag og fredag) 
• Varierer med pålegget vi serverer barna.  
• Har grønnsaker til ett av måltidene daglig 
• Barna har med niste på turdagene. 

• Vi ønsker at våre måltider skal fremme 

matglede, gi gode smaksopplevelser, stimulere 
til god utvikling og læring, rett næring, gode 
samtaler og nok tid under måltidet. 

 

RELASJONSKOMPETANSE 

SMART MAT 
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Alle barn må få et rikt og variert språkmiljø i 

barnehagen og alle barnehager må være bevisst 

hvordan de kan legge forholdene til rette for et godt 

språkmiljø. Dette forutsetter kompetente voksne som 

har gode språkkunnskaper og kunnskap om, og evne, 

til å forstå barns ulike uttrykksformer. For å kunne 

tilby god språkstimulering og avdekke barns 

språkvansker på et tidlig tidspunkt er det nødvendig at 

personalet i barnehagene har kjennskap til hva som er 

barns normale språkutvikling, og ulike verktøy som 

kan benyttes til kartlegging av språk og metoder og 

modeller for språkstimulering. (Bærum kommunes 

satsningsområde 2010 – 2015) 

Jar FUS barnehage har siden oppstart i 2006 jobbet 

systematisk og bevisst med språk. Hvert år er det 

laget en opplæringsplan for personalet hvor de 

nyansatte har fått opplæring og kunnskap om barns 

normale utvikling, Tras (tidlig registrering av språk) og 

hva barnehagen kan gjøre for barn med forsinket 

språkutvikling. Vi har også en pedagog på huset som 

tilrettelegger for språkgrupper når det er behov for 

det. Vi bruker Språksprell som er et metodisk 

lekeopplegg som gir en oppøving av 

språklig/fonologisk bevissthet hos barn fra 4-6 år. Vi 

bruker personalmøter og planleggingsdager til å 

inspirere og motivere hverandre til å være gode 

rollemodeller. Personalet i Jar Fus barnehage holder 

seg oppdatert og faglig à jour ved å benytte seg av 

kurs som Bærum kommune tilrettelegger i forhold til 

”Barn og språk”. 

Personalet i barnehagen skal gi barna mulighet for 

varierte og positive erfaringer med bruk av språket. 

Felles opplevelser gir mulighet for kommunikasjon og 

skaper bånd mellom barn/barn og barn/voksne. 

Personalet skal være gode språklige rollemodeller. 

Dette innebærer at de skal bruke språket aktivt i 

samvær med barn, benevne det som gjøres, lytte og 

fange opp ansiktsuttrykk og mimikk som barnet viser. 

 

 

 

Vårt mål er å utvikle begrepsforståelse, 

variert ordforråd, utrykke følelser, 

ønsker og erfaringer, til å løse konflikter 

og å skape relasjoner i lek. 

Vi vil gjøre barna kjent med lyder og 

rytmer i språket, positivt forhold til 

tekst og bilde, bli fortrolige med tall og 

bokstavsymboler, bli kjent med bilder, 

bøker og media. 

 

Hvordan jobber vi med språk i Jar Fus 

barnehage 

 Samtaler i hverdagen 

 Bevisst valg av bøker og aktiviteter 

 Lære barna å lytte, bli lyttet til, sette ord på 

seg selv 

 Sanger, rim og regler  

 Gjennom lek, sang, eventyr og samtale jobber 

vi med språket på en morsom måte 

 Fortelle vitser og gåter 

 Dramatisering, flanellograf, høytlesing 

 Skriftspråkstimulering 

 Bruke elementer av Språksprell og Språklek 

 Fange opp barn som har språkproblemer 

gjennom Tras og tilrettelegge for språkgrupper 

 Vi bruker tegn – til tale aktivt i hverdagen 

 Benytte oss av Språksenterets kunnskap og 

ferdigheter gjennom samtale, personalmøter 

osv. 

 

              

SPRÅK 
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LIKESTILLING 

Aktivt likestillingsarbeid krever at man hele tiden 

stiller spørsmålstegn ved verdier, tankesett og 

praksiser i barnehagen. Det handler om etiske 

standarder i forhold til barns rett til å bli respektert i 

vid forstand uavhengig av kjønn, hudfarge og alder. 

Like muligheter for jenter og gutter i barnehagen: Det 

finnes stereotyper om jenter som stille og snille og 

gutter som bråkete og tøffe. Kjønn kobles til visse 

måter å være jente og gutt på: Spesifikke kroppslige 

egenskaper: Jenter er mer omsorgsfulle og at gutter 

trenger å bevege seg mer fysisk enn jenter. Likestilling 

handler om mer enn utstyr og hvilke aktiviteter vi 

presenterer for barn. Det handler også om hvordan vi 

møter barna i garderoben med våre kropper, våre 

stemmer, våre blikk.  

Hvordan jobber vi med likestilling i Jar 

FUS barnehage 

 Det er viktig for både jenter og gutter å ha 

varierte og mangfoldige rollemodeller. 

Barnehagen skal gjenspeile samfunnet, og vi 

ønsker at barna skal møte ulike 

mennesketyper, både når det gjelder alder, 

bakgrunn og kjønn.  

 Det å bevege seg i vid forstand – klatre, løpe, 

skli – kan være med på å fremme allsidig 

bevegelse for begge kjønn på tvers av 

tradisjonelle kjønnsroller. Bevegelse kan 

stimuleres, og vennskap kan styrkes f.eks. 

gjennom dans og annen fysisk aktivitet. 

 Bevisst bruk av materiell inne og ute som 

appellerer til både gutter og jenter.  

 Vi ønsker å ha mest mulig kjønnsnøytrale leker. 

 Tilrettelegge for samlek mellom gutter og 

jenter i hverdagen. 

 Lekegrupper på tvers av kjønn for å fremme 

vennskap mellom gutter og jenter 

 Ved behov vil vi ha samlinger med barna hvor 

vi drøfter kjønnsroller.  

 Støtte barna i deres valg og utvikling på hvem 

de ønsker å bli. Dette kan være i forhold til 

bakgrunn, kjønn, hudfarge og barns 

seksualitet. 

 Personalet vil reflektere over sine holdninger 

og drøfte ”caser ”i fellesskap hvor målet er å 

bryte tradisjonelle kjønnsroller. 

 Vi er bevisst på forventninger vi har til kjønn og 

hvilket språk vi bruker når vi snakker til barna. 

F.eks. søte jenter/tøffe gutter. Vi forsøker å 

velge andre uttrykk som ikke overfører 

forventninger til kjønnet. Dette er en 

kontinuerlig prosess. 

 Vi har mannlige og kvinnelige rollemodeller i 

personalgruppa som utfører samme type 

oppgaver. 

 Samarbeide videre med foreldrene i arbeidet 

med Likestilling og invitere dem til deltagelse 

gjennom foreldresamtaler, foreldremøter og 

dialog i hverdagen. 

 Barnehagen må fortsette å jobbe målrettet 

med å rekruttere og behold menn. 

 

 

 

 

                                 

 

LIKESTILLING OG LIKEVERD 
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INKLUDERING OG 

LIKEVERD 

Inkludering og likeverd er et fundament i barnehagens 

verdigrunnlag. Dett er et holdningsskapende arbeid 

som er en kontinuerlig prosess. Vi forankrer vårt 

holdningsarbeid i etiske retningslinjer utarbeidet av 

FUS (se «Etiske retningslinjer» på barnehagens 

hjemmeside) Alle barn skal finne sin plass i et 

inkluderende miljø. Miljøet må tilpasse seg barnet og 

ikke motsatt. Personalet i barnehagen har ansvar for 

at alle barn får oppleve seg selv og hele gruppen som 

betydningsfulle personer for fellesskapet. 

Hvordan jobber vi med inkludering og 

likeverd i Jar FUS barnehage  

 Alle mennesker er like verdifulle 

 Alle skal få like muligheter ut fra sine egne 

forutsetninger til å leke, lære, samhandle og 

delta i barnehagens aktiviteter. 

 Alle har behov for å oppleve mestring 

 Vi tror på det å være mest mulig i aktiviteter 

der en har størst mulighet for å lykkes og føle 

mestring. Det betyr at dersom et barn har 

utfordringer i sin hverdag vil vi bygge videre på 

barnets styrker for at barnet skal oppleve 

mestring i sine utfordringer. 

 Vi vil at alle barn skal ha tro på seg selv. 

 Alle kan lære noe av andre 

 Barn og voksne beriker hverandre gjennom 

sine ulikheter.  

 Alle jobber med samme prosjekt på 

avdelingene uavhengig av funksjonsevne. 

 Alle kan leke og lære sammen med andre              

 

 

 

                                 

 

 

Rammeplanen gir retningslinjer for barnehagens 

innhold og oppgaver. Den inneholder syv fagområder 

som alle barn skal ha erfaring med i løpet av et år. 

Hvert fagområde dekker et vidt læringsfelt.  

Fagområdene vil sjeldent opptre isolert. Flere 

områder vil ofte være representert i et temaopplegg i 

forbindelse med hverdagsaktiviteter og turer i 

nærmiljøet. For hvert fagområde er det formulert mål 

for arbeidet for å fremme barnas utvikling og læring 

og presisering av personalets ansvar. Målene som 

retter seg mot barnas opplevelser og læring, er 

formulert som prosessmål. Det er selve 

læringsområdet og arbeidsmåtene barna skal bli kjent 

med.  

De syv fagområdene er:   

1. Kommunikasjon, språk og tekst  

2. Kropp, bevegelse og helse 

3. Kunst, kultur og kreativitet 

4. Natur, miljø og teknologi 

5. Etikk, religion og filosofi 

6. Nærmiljø og samfunn 

7. Antall, rom og form 

           

 

           

 

 

 

FAGOMRÅDENE 
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I en barnehage har vi ulike barn i alderen 0-6 år. Barna 

befinner seg på ulike utviklingstrinn og det blir derfor 

viktig å tilpasse aktivitetene etter barnas alder og 

modning. Barna skal få ulike utfordringer gjennom 

sine år i barnehagen. Vi skal motivere for læring og gi 

barna følelsen av å mestre. Vi må finne en balanse 

mellom det å oppleve mestring og å kunne strekke seg 

etter nye mål. En måte å gjøre dette på er å dele inn 

avdelingene i ulike aldersinndelte grupper og jobbe 

med dette på tvers av avdelingene. Et nært samarbeid 

med småbarnsavdelingen vil være nødvendig for å 

sikre progresjon i arbeidet. 

KOMMUNIKAJON, SPRÅK 

OG TEKST 

Gjennom arbeid med kommunikasjon, språk og tekst 

jobber vi for at barna utvikler et godt muntlig språk 

og evne til å kommunisere i et sosialt samspill. 

Nonverbal og verbal kommunikasjon er viktig for et 

rikt språk. Barna skal få kjennskap til bokstaver og 

tekster. 

Hvordan jobber vi med kommunikasjon, 

språk og tekst i Jar Fus barnehage 

 Bruke språk til å skape relasjoner, delta i lek og 

som redskap til å løse konflikter 

 God kommunikasjon  

 Samtaler ved hverdagen 

 Bevisst valg av bøker og aktiviteter 

 Lære barna å lytte, bli lyttet til, sette ord på 

seg selv. 

 Fortelle vitser og gåter, sang, rim og regler 

 Dramatisering, flanellograf, høytlesing. 

 Skrifts språkstimulering gjennom lekeskriving, 

tegning og bokstaver  

 

 

 

 

KROPP, BEVEGELSE OG 

HELSE 

Gjennom arbeid med kropp, bevegelse og helse 

bidrar personalet til at barna skaffer seg ulike 

erfaringer og utvider forståelse og respekt for egen 

og andres kropp. Vi vektlegger hygiene, godt 

kosthold og god veksling mellom aktivitet og hvile. I 

arbeid med fagområdet legger vi til rette for 

aktiviteter i barnehagen og i nærmiljøet. Gjennom 

FUS smart mat legger vi vekt på et variert og sunt 

kosthold med frukt og grønnsaker hver dag. 

Hvordan jobber vi med kropp, bevegelse 

og helse i Jar Fus barnehage 

 Turer i ulendt terreng, ute i all slags vær 

 Bevegelsesleker og sangleker 

 Dans og rytmelek 

 Tilrettelegge for fysisk lek  

 Fin og grovmotoriske aktiviteter 

 Spise sunn og variert mat 

 Vaske grundig hendene før måltid og etter 

toalettbesøk 

 Unngå unødvendig støy og ha balanse mellom 

aktivitet og hvile. 

 Tema i aldersinnndelte grupper gjennom hele 

året: «Kroppen min»  

Bli kjent med egne behov, få kjennskap til 

menneskekroppen 

Lære å sette grenser for egen kropp og 

respekterer andres grenser. Bøker og materiell 

fra Margrete Wiede Aasland og Sofies Stiftelse 

 

 

     

PROGRESJON 
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KUNST KULTUR OG 

KREATIVITET 

Barnehagen skal gi barna mulighet til å oppleve 

kunst og kultur, og til å få uttrykke seg kreativt ved 

hjelp av ulike teknikker og materialer. Vi vektlegger 

sang og musikk daglig i ulike uttrykksformer. 

Hvordan jobber vi med kunst, kultur og 

kreativitet i Jar Fus barnehage 

 Legge til rette for fantasi, kreativ tenkning og 

skaperglede  

 Sang, musikk, drama/rollelek 

 Ansiktsmaling, maling, leire, tegning, perle, 

klippe, lime, veve, dans, lek med vann og sand 

 Tilgang til bøker, bilder, instrumenter, 

utkledningstøy og variert materiale for 

skapende aktivitet. 

 Besøke bibliotek og teater 

 Oppsøke lokale kunstnere i nærmiljøet  

 Skape glede og stolthet over egen kulturell 

tilhørighet 

NATUR, MILJØ OG 

TEKNOLOGI 

Barna skal få oppleve naturen i all slags vær og bli 

kjent med, og få forståelser for ulike planter og dyr, 

landskap og årstider. De skal få kjennskap til naturen 

og bærekraftig utvikling, lære av naturen og bli kjent 

med hvordan vi kan ta vare på naturen. De skal få 

undre seg over naturens mangfold og få forståelse 

for hvordan teknologi kan brukes i lek og i 

hverdagen. 

Hvordan jobber vi med natur, miljø og 

teknologi i Jar Fus barnehage 

 Følge naturen gjennom året, klimaendringer 

 Turer i nærmiljøet 

 Ta vare på naturen, rydde opp etter seg selv 

 Ski, skøyter og ake aktiviteter 

 Undersøke funn og eksperimentere i naturen 

 Være ute i all slags vær 

ETIKK, RELIGION OG 

FILOSOFI 

Barnehagen legger til rette for at barna skal tilegne 

seg samfunnets grunnleggende normer og verdier. Vi 

ønsker at barna skal utvikle respekt, toleranse og 

interesse for hverandre på tross av ulik kultur, 

religion og livssyn. Vi lar den kristne kulturarven 

komme til uttrykk gjennom høytidsmarkeringer 

Hvordan jobber vi med etikk, religion og 

filosofi i Jar Fus barnehage 

 Sosial kompetanse samlinger / holdninger  

 Konflikthåndtering 

 Personalet skal være gode modeller 

 Samtaler om liv, død, sorg og gleder 

 Skape undring: filosofere over de ”store” 

livsspørsmål 

 Eventyr og litteratur 

 Tradisjoner som Lucia, nissefest, jul, karneval, 

påske, 17.mai og bursdager 

NÆRMILJØ OG SAMFUNN 

Barna skal få bli kjent med personer, arbeidsplasser, 

kulturarenaer og institusjoner i barnehagens 

nærmiljø. De skal få erfare at uansett alder, kjønn og 

forutsetning skal alle ha like muligheter og vite at de 

er viktige i felles- skapet. I barnehagen bruker vi 

ulike medier og litteratur for å gi barna kunnskap og 

forståelse om ulike temaer. 

Hvordan jobber vi med nærmiljø og 

samfunn i Jar Fus barnehage 

 Oppleve nærmiljøet på Jar: Jar myra, 

 Tjernsrud, Lysakerelven, Jar kirke, Eplehagen 

og Film parken 

 Turer til barnas hjem 

 Besøk på Bekkestua biblioteket 

 Innhente litteratur om nærmiljøet 

 Tema om ”Familien min” 

 Bidra til at barna får en begynnende kjennskap 

til samfunnet generelt 
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ANTALL, ROM OG FORM  

Barnehagen oppmuntrer til matematisk forståelse og 

logisk tenkning gjennom lek, samtaler og hverdags- 

aktiviteter. Vi gjør barna kjent med matematiske 

begreper på en lekende måte slik at de blir bedre 

rustet til videre skolegang. 

Hvordan jobber vi med antall, rom og 

form i Jar Fus barnehage 

 Bli kjent med matematikkens verden gjøres 

gjennom lek, hverdagssituasjoner som måltid, 

påkledning, samlinger osv. 

 Utforske og leke med tall og former 

 Tilegne seg matematiske begreper 

 Erfare, utforske og leker med form/mønster  

 Sortere og sammenligne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom 

for barnas egen kulturskaping og bidra til at allebarn 

får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt 

fellesskap» (Barnehagelovens § 2 Barnehagens 

innhold) 

Hvilke tradisjoner har vi i Jar Fus 

barnehage 

 FN dagen. Bli kjent med vårt fadderbarn i SOS 

barnebyer. 

 Kunstutstilling med barnas produkter. Pengene 

går til skolegang til fadderbarnet. 

 Besøk av «gamle» barn som har begynt på 

skolen. 

 Luciafeiring der foreldrene blir invitert 

 Nissefest for barn og personalet 

 Julegudstjeneste i Jar Kirke 

 Karneval 

 Påskefrokost med foreldrene 

 Vårfest 

 Avslutningstur for 5 åringene hvor de 

overnatter i lavvo eller gapahuk på Sæteren 

Gård 

 Sommertur for barn og personalet 

 Sommerfest med markering av barna som skal 

begynne på skolen 

 Fellessamlinger for hele huset hver 14 dag 

(musikk, dans, drama, rim og regler ) 

 Museumsbesøk – varierer fra år til år. 

 Lokale kulturarenaer vi bruker: 

Bliblioteket på Bekkestua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BARNEHAGEN SOM 

KULTURARENA 
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Barnehagen skal legge til rette for at barna kan ta 

avskjed med barnehagen på en god måte, glede seg til 

å begynne på skolen og oppleve at det er en 

sammenheng mellom barnehage og skole.  

FROSKEGRUPPEN (5-ÅRS 

GRUPPEN)  

Året før skolestart går barna i Froskegruppen. Der 

fokuserer vi på blant annet; selvstendighet, 

konsentrasjon, utholdenhet og ta i mot og utføre en 

beskjed. Froskebarna har noe større frihet det siste 

året, avhengig av modenhet og evne til å vise ansvar. 

De får opplevelser og utfordringer som er forbeholdt 

denne gruppen.  Dette for å styrke dem både sosialt 

og mentalt slik at de best mulig skal takle overgangen 

fra barnehagen til skolen. Vi skal støtte barns 

nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi 

utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, 

kunnskaper og ferdigheter. Barnehagen skal bidra til 

et godt grunnlag for livslang læring. Læring foregår i 

det daglige samspillet med andre mennesker og med 

miljøet, og er nært knyttet opp mot Danning gjennom 

lek, oppdragelse og omsorg.  

Et læringsmiljø er et inspirerende miljø som motiverer 

for ulike erfaringer, basert på barnas egne interesser 

og ståsted. Det er et miljø som gir muligheter for 

prøving, feiling og mestring. Skal barnehagen 

representere et godt læringsmiljø for alle barn, må 

personalet ha kunnskap om at barn lærer og utvikles 

på ulike måter. Personalets rolle blir derfor å bidra til 

å styrke barnas selvbilde. Mestringsfølelse er viktig for 

utviklingen av selvoppfattelsen, og dermed også for 

barnets motivasjon til ny læring og til å ta nye 

utfordringer. Vi vil gi barna oppgaver som de kan 

strekke seg etter, men ikke forstrekke seg. 

 

 

I år har vi fått låne «Eplehuset i eplehagen på Stabekk 

(rødt lite, koselig hus) hvor 5 åringene skal ha fast 

base for sine turer. Her kan de boltre seg ute alle 

årstider (ski/aking om vinteren) De kan også benytte  

seg av et lite oppholdsrom, kjøkken og toalett. 

 

 

Eplehagen ved den gamle Husmorskolen på Stabekk 

 

 

 

 

 

 

                              

OVERGANG FRA BARNEHAGE 

TIL SKOLE 
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Hvordan jobber vi med holdninger og 

ferdigheter i Jar Fus barnehage 

 Kunne ta imot felles beskjeder og gjennomføre 

det som er avtalt 

 Sitte i ro og øve på å konsentrere seg over tid 

(spill, lese bok) 

 Rekke opp hånden når de ønsker ordet 

 Lytte til hva andre har å si. 

 Vente på tur 

 Snakke og tørre å stå fram i gruppe 

 Kunne tilpasse seg en gruppe og være ”en av 

mange”. 

 Å lære å takle motgang og frustrasjon i trygge 

omgivelser gjennom bl.a. å bli skuffet, tape, 

kjede seg og måtte jobbe med å komme inn i 

leken.  

 Tilrettelegge for ”leke” skriving, øve på 

pinsettgrepet (blyantgrep) 

 Oppmuntrer barna til å lære å skrive navnet 

sitt. 

 Oppgaver som går på klippe, lime, telle, 

sortere, geometriske figurer: firkant, sirkel, 

rektangel og sylinder. 

 Leke med ord, rim og regler 

 Gå på skøyter på Stabekk banen 

 Øver på «skoleforberedende aktiviteter» 

 

Hvordan jobber vi med selvstendighet i 

Jar Fus barnehage 

 Kle på seg, kle av seg, trekke strikk over 

støvler/sko 

 Hygiene: Håndvask før måltid og etter dobesøk 

 Gå på do og tørke seg selv. 

 Smøre sin egen brødskive 

 Holde orden på plassen sin, sette sko og 

støvler under dressene i garderoben.  

 Ta vare på leker, bøker, spill og materiell i 

barnehagen. 

 

OVERGANG TIL SKOLEN 

På vårparten går vi skoleveien og er på skolebesøk på 

de respektive skolene (Jar og Stabekk) barna skal 

begynne på. Hvordan det siste gjøres er noe ulikt fra 

skole til skole. Det å få komme inn i et klasserom, sitte 

ved en pult og tegne på tavlen er en stor opplevelse. 

Leke i skolegården og treffe tidligere barnehagebarn 

gjør også inntrykk. Barnehagens- og skolens ledelse 

har også overføringsmøter i forhold til de barn som 

trenger ekstra hjelp og støtte. Dersom barnehagen 

skal gi skolen informasjon om enkeltbarn, skal 

foreldrene samtykke i dette. Samarbeide må fokusere 

på hva barnet kan og mestrer og på hva de kan trenge 

særskilt støtte til. Bærum kommune har laget 

retningslinjer for overgang barnehage til skole hvor 

tiltak er nedfelt. 

Vårt mål er å gjøre overgangen fra barnehage til 

skole så trygg og god som mulig. Vi vil styrke hvert 

enkelt barn slik at de møter skolen med 

nysgjerrighet og vitebegjær. 

Hvordan jobber vi med overgangen til 

skolen i Jar Fus barnehage 

 Samarbeidsmøter med Jar skole hvor tanker og 

ideer utveksles med tanke på å sikre overgang 

barnehage – skole. 

 Rektor og undervisningsinspektør på Jar skole 

besøker barnehagen på våren hvor de har en 

”time” som inneholder navnerunde, sang, 

eventyr og spørsmål fra barna. 

 Barnehagen tar kontakt med aktuelle skoler i 

nærmiljøet og avtaler besøk.  

 Personalet skal fokusere positivt på det å 

begynne på skolen.  
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Barnehagen skal bistå hjemmene i deres omsorgs,  

Barnehagen skal bistå hjemmene i deres omsorgs, 

danning og oppdrageroppgaver og på den måten 

skape et godt grunnlag for barnas utvikling, livslange 

læring og aktive deltagelse i det demokratiske 

samfunn. Foreldre og ansatte har et felles ansvar for 

barnets trivsel og utvikling, hvor åpenhet og tillit oss i 

mellom er avgjørende. 

Personalet i Jar FUS Barnehage ønsker å ha et nært og 

konstruktivt samarbeide med barnas hjem. Vi vil 

jobbe for at foreldrene får tillit til barnehagen og at de 

kan stole på at personalet tar godt vare på barna 

deres. Vi vil at foreldrene skal møte et miljø som er 

preget av åpenhet, respekt og tillit.  

Vårt mål er å skape et gjensidig og regelmessig 

samarbeid der begge parter informerer og støtter 

hverandre i arbeidet med barnet.  

 Møte hvert enkelt barn i garderoben eller på 

avdelingen. 

 Utveksle informasjon som er viktig for ”dagen i 

dag”, både muntlig og skriftlig. 

 Innføre MyKid: Digital kommunikasjonsløsning 

mellom foreldrene og barnehagen. Gjennom 

en nedlastet app får foreldre all informasjon 

direkte på sin telefon: Foreldre kan sende 

meldinger, registrere fravær og ferie, lese 

dagrapport, se bilder, månedsplan og årsplan  

 Foreldresamtaler 2 ganger i året.  

 Samtaler etter behov vil bli tilrettelagt 

 Det arrangeres 2-3 foreldremøter i året:    

Temamøter hvor pedagoger legger fram et 

aktuelt og ønsket tema fra foreldrene. 

Gruppediskusjoner i alderinndelte grupper 

hvor pedagoger bidrar med veiledning. 

Foreldrene kan gi hverandre tips og råd til 

gode løsninger. 

 Organisere arrangementer i barnehagen som 

styrker fellesskapet mellom barn, foreldre og 

personalet. (Lucia, påskefrokost, foreldrekaffe) 

 Gi foreldrene reel brukermedvirkning (årlige 

brukerundersøkelse, interne undersøkelser, og 

deltagelse i AU og SU. 

  

 

 

NÅR BARNA BEGYNNER I 

BARNEHAGEN 

I Jar Fus barnehage har vi gode rutiner for tilvenning i 

barnehagen. Hver familie får tilrettelagt tilvenning 

etter behov, noen trenger lang tilvenning, andre 

kortere.  

Vårt mål er å gi barna en trygg og god 

start i barnehagen slik at de kan 

oppleve tilhørighet og ha trygghet til å 

leke, utforske og lære. 

Hvordan jobber vi med tilvenning når 

barna starter i Jar Fus barnehage 

 Foreldremøte for nye familier før sommeren. 

 Besøksdag i barnehagen i forkant, hvor barnet 

får møte sin primærkontakt og blir kjent med 

barnehagen. 

 Hvert barn får utdelt en primærkontakt som 

tar imot barnet og er foresattes hovedkontakt 

den første tiden. En primærkontakt skal være 

tett på barnet og stå for nærhet og trygghet, 

og hjelpe barnet til å fungere sammen med de 

andre barna.   

 Tilvenningssamtale med pedagogisk leder 

innen de første 14 dagene.  

 

 

 

               

SAMARBEID MED BARNAS 

HJEM 
TILVENNING 
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OVERGANGER INNAD I 

BARNEHAGEN 

Overganger skjer også innad i barnehagen. Vi har i Jar 

Fus barnehage gode rutiner for tilvenning på ny 

avdeling.  Vi legger opp til tilvenning fast i gruppe, og 

etter behov hos hvert enkelt barn.  

Vårt mål er at barna blir trygge på ny 

avdeling, de skal bli kjent med barn og 

voksne på avdelingen og vi ønsker å 

gjøre overgangen best mulig for de små. 

Hvordan jobber vi med tilvenning når 

barna starter på ny avdeling i Jar Fus 

barnehage 

 Fast besøksdag en dag i uken i en periode på 

våren, oftere ved behov. 

 En trygg voksen fra barnets avdeling er med 

som støttespiller på besøksdagene. 

 Faste samlingsstunder hvor barn og voksne blir 

kjent og lærer navn. 

 Valg av avdelinger som bygger på bl.a. 

relasjoner, vennskap barna i mellom samt 

hvilken avdeling søsken går på. 

 Tilrettelagt ekstra besøk for barn som har 

behov for det.  

 Tilbud om tilvenningssamtale med pedagogisk 

leder på ny avdeling innen de 14 første 

dagene. 

 

 

                                   

 

 

I følge rammeplanen er ”barnehagen er en pedagogisk 

virksomhet som skal planlegges, dokumenters og 

vurderes. Det skal være rom for fleksibilitet, 

spontanitet og barns medvirkning”. Ved å 

dokumentere barnas hverdagsliv får vi en større 

innsikt i barnas sosiale- og emosjonelle kompetanse, 

språkferdigheter, hva de mestrer motorisk, hvilke 

interesserer de har o.a. Vi lager bl.a. en 

”Barnehageperm” som inneholder barnas tegninger, 

bilder og formingsprodukter fra de starter i 

barnehagen. Når barnet slutter, er dette et verdifullt 

minne fra mange opplevelsesrike år i barnehagen. Ved 

slutten av hver måned får foreldre et månedsbrev 

med en månedsplan hvor innholdet er en evaluering 

av måneden som har gått, planer for kommende 

måned, små hverdagshistorier og viktige datoer. 

Avdelingene bruker digitalkameraene aktivt og 

dokumenterer hverdagslivet i bilder og tekst. Dette 

blir så hengt opp på tavler på avdelingene sammen 

med barnas kunstverk. 

Vårt mål er at dokumentasjon og 

vurdering skal være grunnlaget for 

refleksjon og diskusjon i 

personalgruppen, med barn og foreldre. 

Hvordan jobber vi med dokumentasjon 

og vurdering i Jar Fus barnehage 

 Ulike møter for personalet og foreldre der det 

blir satt av tid til refleksjon og diskusjon, 

barnesamtaler en til en eller gruppevis 

 Barnehagens årsplan evalueres av personalet 2 

ganger i året (jul og sommer) Dette danner 

grunnlag for justeringer og videre planer 

 Barneintervju 2 ganger i året.  

DOKUMENTASJON OG 
VURDERING 
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 Observasjon av enkeltbarn i forhold til trivsel, 

vennskap og utvikling. 

 Barnehageperm for hvert enkelt barn som 

inneholder tegninger, bilder og 

formingsaktiviteter+ diskett med bilder fra 

hele barnehagetiden. 

 Bruke bilder som verktøy i 

dokumentasjonsarbeidet 

 Årshjul som viser en oversikt over barnehagens 

planer, aktiviteter og opplegg. 

 Dagsrapport, Månedsplan og månedsrapport 

 Foreldresamtaler 2-3 ganger i året 

 5 planleggingsdager i året hvor vi evaluerer 

planer og setter av tid til refleksjon i 

personalgruppe  

 Pedagoger som systematisk veileder 

assistenter til å reflektere over praksis i 

hverdagen 

  

 

En barnehage er en arbeidsplass der personalet 

arbeider tett sammen og er avhengig av hverandre 

gjennom dagen. Gjensidighet, tillit og trygghet står 

dermed sentralt når en ønsker å skape en god 

barnehage. Personalet vil tilegne seg kunnskap i tråd 

med samfunnets utvikling og jobbe for en bevisst 

voksenrolle i samspillsituasjoner. For å støtte barna i 

utvikling av sosiale og språklige ferdigheter, vil vi gå 

inn i barnas lek, konflikter og samspill. Observasjoner 

og vurdering av arbeidet som blir gjort, vil stå sentralt.  

Vi ser det som svært viktig å fremme et positivt og 

inkluderende miljø, preget av humor og glede. Vi 

jobber for å ha en åpen tone hvor det er lov å gi 

hverandre både ros og konstruktive tilbakemeldinger. 

Vi ønsker å være en humoristisk gjeng som har evnen 

til å more oss med barna og hverandre. 

I Jar FUS barnehage vil vi arbeide for at 

personalet får mulighet til å: 

 Bruke sine evner, interesser og menneskelige 

ressurser 

 Møte barna med en felles holdning i viktige 

spørsmål 

 Glødende, skapende og voksne som er tilstede 

for barna i hverdagen 

 Gode forbilder for barna 

 Støtte barna i danning gjennom omsorg, lek og 

læring 

 Kurs 

 

 

 

 

         

PERSONALSAMARBEID 
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Det blir hvert år utarbeidet en opplæringsplan – og 

veiledningsplan i Jar FUS barnehage som vil ivareta 

alle de ansattes behov for kompetanseutvikling. (se 

vedlegg) Det vil bli gitt opplæring og veiledning 

regelmessig av daglig leder og av de pedagogiske 

lederne. I tillegg til dette lager Bærum kommune årlig 

en aktivitetsplan for barnehagesektoren. Planen har 

som mål å tilrettelegge for kurs som er nyttig med 

tanke på å øke kompetansen hos personalet ut fra de 

satsningsområdene som staten og kommunen har satt 

fokus på. Jar FUS barnehage deltar årlig på FUS – 

skolen som er et kurstilbud til assistenter og 

pedagoger. I tillegg deltar Daglig leder og pedagoger 

på samlinger i prosjektet Egenledelse, lek og læring 

jevnlig.   

 

 

Dette kan være: 

 Bærum kommune 

 Pedagogisk-psykologisk tjeneste – PPT 

 Psykolog, fysioterapeut, logoped 

 Helsestasjon 

 Haug skole og ressurssenter 

 Barneverntjenesten 

 Barne – og ungdomspsykiatrisk 

poliklinikk – BUP 

 Tverrfaglig utvalg 

 Andre barnehager 

 Skolen 

 Utdanningsinstitusjoner 

 

Personalet har generell taushetsplikt og spesiell 

opplysningsplikt i forhold til Barneverntjenesten. 

                     

 

 

                                            

                                              

PLAN FOR 

KOMPETANSEUTVIKLING 
TVERRFAGLIG SAMARBEID 
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        VIKTIGE DATOER: 
 

16 + 17.08. 2018  Planleggingsdager 

4.09. 2018  Foreldremøte kl. 19 - 21 

24.10. 2018  FN-dagen – Kunstutstilling 

6.11.2018                           Tema foreldremøte hvor foreldre har valgt tema 

13.12. 2018  Lucia feiring 

20.12. 2017  Nissefest 

02.01. 2019  Planleggingsdag 

15.02. 2019  Karneval 

12.03.2019                          Nasjonal Barnehagedag 

15.03. 2019  Planleggingsdag 

21.03.2019                          Rockesokk – Verdens Down Syndrom dag 

25.04. 2019                         FUS dagen 

31.05. 2019  Planleggingsdag 

04.06. 2019  Sommerfest 

Juni   2019   Overnattingstur til Sæthern Gård for 5 åringene 

 

 

Rockesokk 


