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Barnehagen eies av Trygge Barnehager AS, og drives av FUS AS. 

JAR FUS barnehage ble opprettet 1.august 2006 og åpnet i nye lokaler 30 oktober 2006. Det 
finnes nær 180 FUS barnehager i Norge, og våre barnehager har felles visjon og grunnleggende 
verdier. FUS står for det å være først, det å være et førstevalg!

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 19 personer (6 menn og 13 kvinner) som er positive og engasjerte i sitt arbeid. Vi har 
utviklet et meget godt arbeidsmiljø og det er et meget stabilt personalet. Mange har jobbet 
her i mange år. Det er et stort spenn i alder, erfaring og kunnskap og barnehagen representer 
der av ett stort mangfold.

LEDELSE I JAR FUS BARNEHAGE 
Ledelse og kommunikasjon er to forutsettende faktorer for et godt barnehagetilbud og en 
god arbeidsplass, og barnehagens pedagoger utgjør derfor ulike team i samarbeid med 
barnehagens daglige leder.

Ledergruppa består av 7 pedagogiske ledere, samt daglig leder, og denne har regelmessige 
møter hvor de drøfter og tar vurdering og avgjørelser på viktige saker i fellesskap.                       
Ledergruppen jobber målrettet med fokus på FUS lederforventninger, kommunikasjon, 
samarbeid, pedagogisk innhold og oppgaver som er relevante for å utvikle og opprettholde 
god kvalitet. 

VELKOMMEN TIL JAR FUS BARNEHAGE!

SAMMEN GIR VI  

BARNDOMMEN VERDI:  

VENNSKAP, LEK OG GLEDE  

OG HVERDAGSMAGI



6

Alle barnehager skal ifølge rammeplanen for barnehager, utarbeide en årsplan. Barnehagen er 
en pedagogisk virksomhet som skal planlegges, dokumenteres og vurderes.                                              

Målet med rammeplanen er å gi alle ansatte en forpliktende ramme for planlegging, 
gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet. Det pedagogiske arbeidet tar 
utgangspunkt i «Lov om barnehager» og «Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold 
og oppgaver».

ÅRSPLANEN HAR FLERE FUNKSJONER
  Et arbeidsredskap for personalet
  Dokumentere valg og begrunnelser
  Gi grunnlag for barn og foreldres medvirkning
  Gi grunnlag for tilsynsmyndighet
  Gi informasjon 

STYRINGSDOKUMENTER 
Arbeidet i Jar FUS barnehage styres av:

  Lov om barnehager 
  Rammeplan for barnehager 
  FNs barnekonvensjon 
  Forvaltningsloven 
  Serviceerklæring 
  Visjon og verdier 
  Etiske retningslinjer for ansatte 
  Barnehagens vedtekter 
  Oppfølgingsplaner etter brukerundersøkelser 
  FUS`opplæringsplan og veiledning for nyansatte 
  Handlingsplan for psykososialt barnehagemiljø
  Norges lover 
  Folketrygdloven 
  FUS HMS rutiner og retningslinjer

BARNEHAGELOVEN OG RAMMEPLAN
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VERDIER: 

Glødende - skapende - tilstedeværende 

Verdiene er kulturbærerne i vår organisasjon. Verdiene forteller hva vi står for, hva vi tror 
på og hva som er viktig for oss. De er en kilde til motivasjon og inspirasjon i det daglige  
arbeidet i barnehagen på veien for å virkeliggjøre visjonen.
 

HOVEDMÅL: 
  FUS barn har et positivt selvbilde 
  FUS barn er trygge og forskende, trives i lek og har vennekompetanse 
   FUS barn gleder seg til “resten av livet”, og vet at de har påvirkningsmulighet  

og at innspillene deres teller 
  FUS barn har det gøy i barnehagen 

VERDIGRUNNLAG MÅL OG SATSNINGER - FUS
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FUS TILTAK FOR Å OPPNÅ MÅLENE: 
  Personalet deltar på kompetanseutvikling gjennom FUS skolen 
  Personalet deltar på veiledning
  Personalet følger retningslinjene til Smartmat 

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. 
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DANNING GJENNOM LEK OG LÆRING
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.

BARNEHAGENS FORMÅL OG INNHOLD
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LEKENS BETYDNING FOR BARNS UTVIKLING
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. 

Overordne mål:
  Alle barn skal ha muligheter til å ha venner og oppleve vennskap i barnehagen.

Barnehagens tiltak for å nå målene:
  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



12

VENNSKAP OG FELLESKAP
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.

Overordnede mål:
  Alle barn skal ha tilhørighet i gruppen. 
  Alle skal ha en eller flere venner i barnehagen 

Barnehagens tiltak for å nå målene:
  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

KOMMUNIKASJON OG SPRÅK
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. 
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.
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Igjennom Barnet først og CLASS jobber vi systematisk med språkmoddelering igjennom 
arbeidet med domenet «læringsstøtte». Barn lærer språk gjennom å bruke og å høre et variert 
og rikt språk i meningsfulle situasjoner.

Overordnede mål:
   Vi skal utvikle begrepsforståelse, variert ordforråd, evne til å holde en samtale, 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.

Barnehagens tiltak for å nå målene:
   Fremme samtaler i hverdagen, gjerne ut fra barns innspill (serve and return)
   Stille åpne spørsmål (ikke ja / nei svar) og repetere og utvikle barnas respons
   Bruke et variert ordforråd.
  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.



14

DEMOKRATI
Økt mangfold og individualisering gir behov for demokratiforståelse, respekt for forskjellighet 
og positive holdninger til å leve sammen i fellesskap. Gjennom å delta i barnehagens fellesskap 
skal barna få mulighet til å utvikle forståelse for samfunnet og den verden de er en del av. 
Barnehagen skal fremme demokrati og være et inkluderende fellesskap der alle får anledning 
til å ytre seg, bli hørt og delta. Alle barn skal kunne få oppleve demokratisk deltakelse ved å 
bidra og medvirke til barnehagens innhold, uavhengig av kommunikasjonsevner og språklige 
ferdigheter. Barn i samiske barnehager skal få mulighet til å bidra og medvirke på sitt eget 
språk. Ulike meninger og perspektiver skal få komme til uttrykk og være utgangspunkt for 
utviklingen av barnehagen som demokratisk fellesskap. Barnehagen skal bidra til at barna får 
forståelse for og slutter opp om demokratiske verdier og normer som ligger til grunn for det 
samfunnet vi har i dag. Barnets åndsfrihet skal anerkjennes.

Refleksjonsspørsmål:
  Hvordan jobber vi i vår barnehage med å fremme demokrati?
   Hvordan jobber vi med at barnehagen skal være et inkluderende felleskap hvor alle får 

anledning til å ytre seg, bli hørt og delta?
   Hvordan jobber vi med å være bevisste på at barnas ulike meninger og perspektiver 

kommer til uttrykk?

MANGFOLD OG GJENSIDIG RESPEKT
«Barnehagen skal fremme respekt for menneskeverdet ved å synliggjøre, verdsette og 
fremme mangfold og gjensidig respekt. Barna skal få oppleve at det finnes mange måter å 
tenke, handle og leve på.»  Rammeplanen for barnehager 2017

Barnehagens tiltak:
   Vi gir rom for forskjellighet, og at alle er en del av felleskapet. Alle barn er forskjellige, og 

vi har forskjellig bakgrunn. Alle har en plass i felleskapet i barnehagen.
   Gjennom solsikkeprosjektet får barna mulighet til å lære om hvordan barn lever i andre 

deler av verden. De lærer om mangfold og å respektere ulikheter. I tillegg erfarer de sin 
egen påvirkningskraft og at de kan utgjøre en forskjell.

   Vi markerer 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
  Vi gir barna kunnskap om den samiske kultur ved å markere Samenes dag. 

BARNEHAGENS VERDIGRUNNLAG
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INKLUDERING OG LIKEVERD
Inkludering og likeverd er et fundament i barnehagens verdigrunnlag. Dette 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.

Barnehagens tiltak: 
  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             
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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. 

Barnehagens tiltak:
   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.
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BÆREKRAFTIK UTVIKLING
«Ivareta menneskers behov i dag uten å ødelegge muligheter for kommende  
generasjoners behov.»    
  (FN 1987)
Overordnede mål:

  Vi vil 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.

Barnehagens tiltak for å nå målene:
   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. 

LIVSMESTRING OG HELSE
 Dagens barn vokser opp i et kunnskapssamfunn, og må i større grad enn før forberedes fra en 
tidlig alder for å kunne mestre de krav og forventninger som møter dem i senere utdanning. 
Det snakkes om livslang læring, kompetanse og tidlig innsats, og barn bruker store deler av 
livet i institusjoner eller fellesskap som barnehage, skoler og i ulike idretter. Det virker derfor 
som samfunnet forventer og krever at barn innehar sosialkompetanse, læreevne og evne til å 
yte og samhandle, i større grad enn før.

Det kreves et læringsmiljø med sensitive voksne som mestrer å bruke språket sitt til å sette 
ord på, vise, stille åpne spørsmål, undre seg sammen med, forklare, oppmuntre, og gir støtte 
til regulering av adferd som gir økt mestring og læring.

Hva sier Rammeplanen?
Barnehagen skal ha en helsefremmede og forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale 
forskjeller. Barnas fysiske og psykiske helse skal fremmes i barnehagen. Barnehagen skal 
bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og forebygge krenkelser og 
mobbing. Om et barn opplever krenkelse eller mobbing, må barnehagen håndtere, stoppe og 
følge opp dette.
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Barnehagen skal være et trygt og utfordrende sted der barna kan prøve ulike sider av 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.

Barnehagen skal være en arena for daglig fysisk aktivitet og fremme barnas bevegelsesglede 
og motorisk utvikling. Måltider og matlaging i barnehagen skal gi barna et grunnlag for å 
utvikle matglede og sunne helsevaner. 

«Bidrar til å skape robuste barn slik at de bedre er i stand til å tåle livets opp- og nedturer 
gjennom gode relasjoner, opplevelsen av positive følelser, støtte til å regulere negative følelser 
og masse mestringsfølelse» 

Overordnede mål:
   Alle barn skal få styrket sin psykiske helse ved å bli bevisst sine følelser og regulere sine 

følelsesutrykk.

Barnehagens tiltak for å nå målene:
  Personalet viser empati og aksept for barnas følelser
  Personalet hjelper barna til å sette ord på sine følelser
   Personalet bruker rollespill/dramatisering  for å synliggjøre  

og konkretisere følelser/uttrykk
  Tilgjengelig litteratur og snakker om følelser

Hva kan barnehagen forebygge i forhold til helsefremmede strategier? Jo, arbeidet bør være 
å heve barns kompetanse, mestring og utvikle et godt selvbilde. Trygghet, kjærlighet og 
forutsigbarhet er også viktige faktorer som personalet må fremme i barnehagen.

Barn skal utvikle god selvfølelse og være trygge og trives i barnehagen.  
De skal få utvikle sin leke evne og ta del i den gleden leken og sosialt samspill gir, samt de 
læringsmulighetene dette gir, og utvikle respekt og toleranse overfor andre mennesker. 

I Ringstabekk har vi egen handlingsplan for å sikre et godt psykososialt miljø.  
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Barnehagelovens kap. 8 gir barnehagen en tydelig forpliktelse til å skape et godt fysisk og 
psykososialt læringsmiljø. For at alle barn skal oppleve trygge og gode dager i barnehagen, 
er det avgjørende at de ansatte har kompetanse til å forebygge krenkelser og mobbing, 
gjenkjenne det når det skjer, og vite hvordan en skal ta tak i det. Arbeidet med å fremme 
prososiale ferdigheter og stoppe krenkelser og mobbeatferd i barnehagen krever sensitive 
voksne med reflekterte tilnærminger og strategier. 

Barn som håndterer følelser, mestrer sosiale ferdigheter og som er smidige, robuste  og 
løsningsorienterte, vil mestre livet på en bedre måte.

ARBEID MOT MOBBING
Barnehageloven kapitel 8, § 41.Nulltoleranse og forebyggende arbeid 
Barnehagen skal ikke godta krenkelser som for eksempel utestenging, mobbing, vold, 
diskriminering og trakassering. Alle som arbeider i barnehagen, skal gripe inn når et barn i 
barnehagen utsettes for slike krenkelser. 

Barnehagen skal forebygge tilfeller hvor barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø ved å 
arbeide kontinuerlig for å fremme helsen, trivselen, leken og læringen til barna. 
 
Tilf§ 42.Plikt til å sikre at barnehagebarna har et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø 
(aktivitetsplikt) 

   Alle som arbeider i barnehagen, skal følge med på hvordan barna i barnehagen har det. 
   Alle som arbeider i barnehagen, skal melde fra til barnehagens styrer dersom de får 

mistanke om eller kjennskap til at et barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø. 
Styreren skal melde fra til barnehageeieren i alvorlige tilfeller. 

   Ved mistanke om eller kjennskap til at et barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø, 
skal barnehagen snarest undersøke saken. 

   Når et barn eller foreldrene sier at barnet ikke har et trygt og godt barnehagemiljø, skal 
barnehagen undersøke saken og så langt det finnes egnede tiltak, sørge for at barnet får 
et trygt og godt barnehagemiljø. Det samme gjelder når en undersøkelse som barnehagen 
selv har satt i gang, viser at et barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø. Tiltakene 
skal velges på grunnlag av en konkret og faglig vurdering. 
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Barnehagen skal lage en skriftlig plan når det skal gjøres tiltak i en sak. I planen skal det stå: 
a)  hvilke problemer tiltakene skal løse 
b)  hvilke tiltak barnehagen har planlagt 
c)  når tiltakene skal gjennomføres 
d)  hvem som skal gjennomføre tiltakene 
e)  når tiltakene skal evalueres. 

§ 43.Skjerpet aktivitetsplikt dersom en som arbeider i barnehagen, krenker et barn. 

Dersom en som arbeider i barnehagen, får mistanke om eller kjennskap til at en annen 
som arbeider i barnehagen, krenker et barn med for eksempel utestenging, mobbing, vold, 
diskriminering eller trakassering, skal vedkommende straks melde fra til barnehagens styrer. 
Styreren skal melde fra til barnehageeieren. 

Dersom en som arbeider i barnehagen, får mistanke om eller kjennskap til at styreren i 
barnehagen krenker et barn med for eksempel utestenging, mobbing, vold, diskriminering 
eller trakassering, skal vedkommende melde fra til barnehageeieren direkte. 

Aktivitetsplikten: 
1.  Plikt til å følge med  
2.  Plikt til å melde fra  
3.  Plikt til å undersøke   
4.  Plikt til å sette inn tiltak 
 
Det er spesielt viktig å jobbe med forebygging, og vi jobber hele tiden med å sikre god relasjon 
mellom voksne og barn. At denne relasjonen finnes, er alltid den voksnes ansvar. Vi skal møte 
hvert enkelt barn på deres premisser, og støtte barnet slik at det kan få utviklet seg til å bli 
den beste utgaven av seg selv.  

Den tydelige og omsorgsfulle voksne er modell for barns møte med andre. Når barn ikke får 
til lek og samspill med andre barn, trenger de hjelp av voksne. Noen barn strever mer enn 
andre. Relasjonen mellom barn og voksne er sentral i arbeidet mot mobbing i barnehagen. 
De voksnes forståelse av barn og barns atferd er grunnlaget for om voksne ser, reflekterer, 
handler og evaluerer egen praksis, og det er de voksnes holdninger som ligger til grunn for de 
handlinger som utføres. 
  
Mobbing har dårlige vekstforhold i en barnehage der voksne stadig våger å stille kritiske og 
åpne spørsmål til seg selv, samtidig som de styrker alt det relasjonelle arbeidet som fremmer 
god lek, humor og trygghet  
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Det er viktig at barnehagen er en trygg arena for barnet slik at det skal få prøve ut ulike sider 
ved det sosiale. De voksne skal støtte barna i å mestre motgang og utfordringer, og det er 
viktig at de blir kjent med sine egne følelser, men også andres.  

Barna skal gjennom dagen oppleve aktiviteter i ulikt tempo. På den måten får de opplevd 
fysisk aktivitet som fremmer motorisk utvikling og bevegelsesglede, samt mulighet til ro, hvile 
og avslapping. 

 
HVA FREMMER LIVSMESTRING HOS BARN? 
Positive erfaringer sammen med nærværende voksne og andre barn fremmer trivsel og 
livsglede her og nå, samtidig som de bidrar til robusthet og motstandskraft som gjør barna 
bedre i stand til å tåle livets opp- og nedturer 
 
1.  Gode relasjoner: 

Relasjoner handler om å dele noe følelsesmessig sammen med andre. Erfaringer med trygge 
relasjoner gir barna en robusthet videre i livet- bla fordi det har gitt de gode erfaringer med 
å søke hjelp og støtte når noe blir vanskelig 

1.   Positive følelser: 
Når barn har det bra og trives, vil de vise mye positive følelser som for eksempel glede, 
interesse og lykke  

Positive følelser i barndommen bidrar til trivsel og velvære, og til bedre mestring av senere 
utfordringer  

1.   Støtte til å regulere negative følelser 
For at barn skal lære seg å gjenkjenne og forstå hele følelsesspekteret sitt trenger de 
også at de negative følelsene blir akseptert. Negative følelser som for eksempel sinne og 
irritasjon er viktig for barns selvutvikling 

Ved å bekrefte barnets negative følelse for eksempel ved å sette ord på den, bruke en rolig 
varm stemme, være rolig og trygg overfor barnet, vil man kunne bidra til å god regulering 
av barnets følelser og atferd. 

1.   Mestringsfølelse: 
Mestring handler om at barnet får til noe det ønsker, selv om det ikke lykkes med en gang. 
Mestringsopplevelser gir barn tro på at egen læring og mestring er mulig. De lagrer slike 
erfaringer i hukommelsen. Erfaringer med å tåle ikke å lykkes med en gang uten å miste 
motet, er viktig for psykisk helse og livsmestring 
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Vi som jobber i barnehagen bruker vår kunnskap, innsikt og forståelse til å: 
   Bli kjent med barnets styrker og hjelpe barnet å bruke disse i leken  
   Bli kjent med hvor barnet er i sin lekutvikling, og begynne der 
   Delta sammen med barnet, avpasse rollen etter behov, eks. være modell 
   Trene på «lekekoder» 
   Dele barnegruppene i mindre grupper 
   Hjelpe barnet å finne attraktive lekekamerater, leketema og rekvisitter 
   Være tilstedeværende voksne, som kan veilede ved behov 
   Gi positive tilbakemeldinger på positiv atferd til alle barn 
   Fremheve enkeltbarn positivt foran andre 
   Samtale med barn om følelser, og til å støtte barnet i sin kommunikasjon 
   Veilede i konflikter, og være modell gjennom sin egen kommunikasjon med andre 
   Skille mellom person og handling. Gi tilbakemelding på at handlingen ikke er ok, men at 

barnet er ok. Følelser er lov, men det er ikke greit å oppføre deg dårlig mot andre. 
   Vi legger til rette for at barna skal få oppleve ro, hvile og avslapping ved soving for 

de minste, dele barnegrupper i mindre grupper, ha hvilestunder, være tilstedeværende 
voksne med et fang tilgjengelig ved behov. 
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SMART MAT
I FUS barnehagene tilbyr vi SmartMat. Fokuset vårt er at maten vi serverer inneholder 
næringsstoffer og byggeklosser til barn i utvikling. FUS barnehagene har en felles leverandør 
av varmmat. Vi bruker Barnehagematen.no 2 dager i uken. Deres driftssjef som er diplomkokk 
fra Gastronomisk Institutt har sammen med dyktige kokker satt sammen måltider som gir 
energi gjennom hele dagen. 

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

Barnehagens tiltak:
  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.
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I FUS barnehagene startet i 2019 på et forsknings- og kompetansehevings-prosjekt kalt              
«Barnet først, som for øvrig også er FUS kjedens slagord.                                                                      

Barnet først skal implementeres i alle FUS barnehager de neste årene, for å sikre en økt  
kvalitet i tilbudet, for alle FUS barn. 

JAR FUS barnehage var en av pilotene som startet forskningen i 2019, og vil i 2021/22  
gå dypere inn kompetansehevingen som er startet. Ansatte vil drøfte, diskutere og reflek-
tere sammen rundt og om situasjoner og erfaringer fra hverdagen, for å øke forståelsen for  
hvordan opptre som en varm, sensitiv og god voksen. For mange ligger en slik måte å være 
på, naturlig i personlighet og væremåte, mens andre må lære og forstå, øve inn holdninger og 
måter å kommunisere med barna på. Dette krever god ledelse på alle nivå, og derfor er også 
«barnet først» knyttet opp mot ledelse og kultur, i tillegg til det faglige perspektivet på barn 
og barns behov, uttrykk og reaksjoner. 

«Barnet først” består av CLASS som er forkortelse for Classroom Assessement Scoring  
System, og brukes som observasjons- og scoringsverktøy, og Tuning into Kids, forkortet TIK, 
som vi kaller emosjonsveiledning. 

«Barnet først» er både en intern kompetanseutvikling og en kvalitetssikring for barnehagene.             
Vi benytter oss av ekstern vurdering i regi av FUS observatører. Minst en ansatt, hoved-
sakelig en barnehagelærer og/eller daglig leder, i hver barnehage får opplæring og sertifiseres 
som CLASS-observatør. Observatørene observerer og gir kollegaer i andre FUS barnehager en  
tilbakemelding på bakgrunn av observasjonen, etter gitte kvalitetskriterier (class). Det er  
ansatte som observeres, ikke barna, og observasjonene foregår på gruppenivå. 

Pedagogisk leder (stedfortreder) Cathrine Seljeflot Martens er ressursperson i Jar FUS barne-
hage, og er sertifisert class-observatør. Denne sertifiseringen gjelder for 1 år av gangen, og 
alle ressurspersoner må derfor gjennom ny sertifisering hver vår. 

CLASS 
(Classroom Assessment Scoring System) består av 3 hovedområder som alle ansatte har fått 
grundig opplæring i. 

1.  Sosioemosjonell støtte og veiledning – handler om å skape positivt klima i barnegruppa, 
voksne er varme og sensitive, tar barnets perspektiv og sikrer barns medvirkning. 

BARNET FØRST – KVALITET I BARNEHAGEN
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Voksne støtter oppunder vennskap og lek, hjelper til å løse konflikter på en rolig måte, og 
snakker med og til barna på gode måter.

2.  Organisering og ledelse – handler om å ha en god flyt i dagsrytmen. Om å ha gode planer 
og rutiner, god tilrettelegging for lek og læring, gode overganger, variasjon i innholdet og 
god gruppeledelse.

3.  Læringsstøtte – handler om å sikre god begrepsutvikling, forståelse og dybdelæring hos 
barna. Gjøres bla. gjennom å stille åpne spørsmål, gi «hint» for å sette barna på sporet 
og gjennom gode tilbakemeldinger. Voksne utnytter barnehagehverdagens mange ulike  
situasjoner til å stimulere til læring, og å være gode språkmodeller ved å benytte et rikt og 
variert språk. Egenledelse i lek og læring er også en del av dette 

TIK 
(Tuning into Kids) er et forskningsbasert program som har som mål å styrke barnas  
emosjonelle og sosiale kompetanse. Ansatte har blitt kurset og får veiledning i teknikker for å 
gjenkjenne, forstå og håndtere egne, og barnas følelser. 

Vi følger en 5 - trinns metode når vi møter barn som er mer eller mindre overveldet av fø-
lelser:
1.  Legg merke til barnets følelser
2.  Vær nær, opprett kontakt med barnet
3.  Vis din forståelse og aksept for følelsen (bruk kroppsspråk, pust, tone og evt. ord). «Gå inn 

i følelsen», vis empati
4.  Navngi følelsen
5.  Hvis nødvendig, hjelp og støtt barnet i problemløsningen (trøst, pek ut en retning, assistèr, 

distraksjon/avledning, sett grenser osv.
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EGENLEDELSE I LEK OG LÆRING
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 viktig fordi den er avgjørende for sosialt samspill, deltagelse og medvirkning 
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.

BARNEHAGENS MÅL OG SATSNINGER
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Overordnede mål:
  Vi vil bruke leken som læringsarena for å utvikle egenledelse. 
  Vi vil motivere og inspirere barn til å fordype seg i rollelek både inne og ute

Barnehagens tiltak for å nå målene:
  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.
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RELASJONSKOMPETANSE
Kvaliteten på relasjonene mellom voksne og barn er den største indikatoren på kvalitet i 
barnehagen. Personalets evne til å støtte barna sosialt og emosjonelt gjennom å forstå barnas 
emosjonelle følelser, navngi de og støtte positiv interaksjon, både barna imellom og mellom 
barn - voksen er nøkkelelementer i god praksis. Gode relasjoner mellom voksen – barn og 
barn – barn vil fremme inkludering og være forebyggende mot mobbing.  

Overordnede mål:
  Vi skal 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.

Barnehagens tiltak for å nå målene:
  Voksne som er tilgjengelig og hjelper barna til å leke og mestre
  Hjelpe barn med å regulere følelser gjennom emosjonsveiledning (TIK)
  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.
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FOREBYGGING AV VOLD OG SEKSUELLE OVERGREP
Nyeste norsk forskning viser at en betydelig andel av norske barn og unge utsettes for 
seksuelle krenkelser i løpet av oppveksten. Vern om barn fordrer at man oppdager de 
utsatte og beskytter dem, men aller helst forebygger for å forhindre at barn utsettes for slike 
overgrep. Fokus i Sortland-prosjektet har vært å ruste fagfolk til å forebygge og tidlig oppdage 
seksuelle overgrep. De har arbeidet målrettet og systematisk over tid, for å sikre oppvoksende 
generasjon trygge og gode forhold.

Mange barn er dessverre utsatt for overgrep eller omsorgssvikt. Barn som er blitt usatt 
for overgrep går igjennom barndommen uten at noen gjør noe med det. Vi ønsker å jobbe 
forebyggende og bidra til at barn kan få et bevisst forhold til kroppen sin. Vi ønsker at de på 
den måten skal få hjelp til å tørre å si i fra til en voksne når de opplever ting som for eksempel 
kan være vondt, ekkelt eller rart.

Mange barn tror at de fysiske og/eller psykiske overgrepene de opplever, er vanlig. De kan 
føle at det er deres feil, deres skyld, eller de kan trues til å ikke snakke om det. Mange barn 
som utsettes for vold eller seksuelle overgrep, blir ofte utsatt for trusler. Barn tror på trusler 
og er ofte redde for konsekvensene det kan få om de forteller hemmeligheten videre. 

Personalet skal ha et bevisst forhold til at barn kan være utsatt for omsorgssvikt, vold og 
seksuelle overgrep, og vite hvordan dette kan forebygges og oppdages. Barnehagen skal 
bidra til at barna blir kjent med kroppen sin og utvikler bevissthet om egne og andres grenser. 
Rammeplanen for Barnehager 2017

Overordnede mål for personalet:
   «Personalet i Jar FUS skal ha kunnskap og kompetanse om vold og seksuelle overgrep 

mot barn».
   «Personalet i Jar FUS skal jobbe aktivt for å forebygge vold og seksuelle overgrep mot 

barn».

Overordnede mål for barna:
  «Barna skal lære å sette grenser for egen og andres kropp».
  «Barna skal ha et godt forhold til egen kropp»
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BARNEHAGENS TILTAK FOR Å NÅ MÅLENE:
ÅRSHJUL – « Kroppen min»  Aldersinndelte grupper

2-3 år 4 åringen 5 åringen

Følelser – glad, lei seg, sint, redd, 
ensom

Respekt for egen og andres kropp 
– STOPP

Hvordan ser vi ut utenpå?

Følelser – glad, lei seg, sint, redd 
og ensom

Respekt for egen og andres 
kropp  - STOPP

Empati og medfølelse
Kroppen, hvordan fungerer den?

Kroppsregler

Ha mot til å si i fra

Følelser – glad, lei seg, sint, 
reddensom, skam

Respekt for egen og andres 
kropp – STOPP

Empati og medfølelse
Kroppen, hvordan fungerer den?

Kroppsregler

Ha mot til å si ifra

Gode vonde og ulovlige 
hemmeligheter

Gode vonde og ulovlige 
berøringer

Hvordan barn blir til



32

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.

Overordnet mål:  
   Vi skal legge til rette for at barna skal ha innflytelse på egen hverdag, - ut i fra alder og 

modning.

Barnehagens tiltak for å nå målet:
  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 RETT TIL MEDVIRKNING
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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:  
  Kommunikasjon, språk og tekst 
  Kropp, bevegelse og helse
  Kunst, kultur og kreativitet
  Natur, miljø og teknologi
  Etikk, religion og filosofi
  Nærmiljø og samfunn
  Antall, rom og form

PROGRESJON
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.

BARNEHAGENS FAGOMRÅDER
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KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST
Overordnede mål:
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.

Barnehagens tiltak for å nå målene:
  Bruke språk til å skape relasjoner, delta i lek og som redskap til å løse konflikter
  God kommunikasjon og et variert språk 
  Samtaler i 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 
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KROPP, BEVEGELSE OG HELSE
Overordnede mål:
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.

Barnehagens tiltak for å nå målene:
  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
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KUNST KULTUR OG KREATIVITET
Overordnede mål:
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.

Barnehagens tiltak for å nå målene:
  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
Overordnede mål:
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.

Barnehagens tiltak for å nå målene:
  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
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ETIKK RELIGION OG FILOSOFI
Overordnede mål:
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.

Barnehagens tiltak for å nå målene:
  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
Overordnede mål:
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.

Barnehagens tiltak for å nå målene:
  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 
Overordnede mål:
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.

Barnehagens tiltak for å nå målene:
   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
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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.

Overordnede mål:
Dokumentasjon og vurdering skal være grunnlaget for refleksjon og diskusjon i personalgruppen, 
med barn og foreldre.

Barnehagens tiltak for å nå målene:
   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. 
  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

PLANLEGGING, HANDLING,  
OBSERVASJON OG REFLEKSJON
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Barnehagen skal i årsplanen informere om: 
  Hvordan vurderingen skal gjennomføres 
  Hva som skal vurderes 
  Hensikten med vurderingen 
  Barnehagens digitale praksis 

MODELL FOR PEDAGOGISK PLANLEGGING, DOKUMENTASJON, 
REFLEKSJON OG VURDERING

PLANLEGGING 

HANDLING 

REFLEKSJON 

OBSERVASJON

fig.2. Grunnleggende modell basert på Postholm og Moen 2009: 33
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SAMARBEID MELLOM HJEM OG BARNEHAGE
Barnehagen skal legge til rette for foreldresamarbeid og god dialog med foreldrene. 

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 imellom 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. 

Overordnede mål:
Vi skal skape et gjensidig og regelmessig samarbeid der begge parter informerer og støtter 
hverandre i arbeidet med barnet. 

Barnehagens tiltak for å nå målene:
  Møte hvert enkelt barn i garderoben eller på avdelingen.
  Utveksle informasjon som er viktig for” dagen i dag”, både muntlig og skriftlig.
   Barnehagen bruker MyKid: Digital kommunikasjonsløsning mellom foreldrene og 

barnehagen. Gjennom en nedlastet app får foreldrene 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 aldersinndelte 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.

SAMARBEID OG OVERGANG
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TILVENNING
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. 

Overordnet mål:
   Vi vil gi barna en trygg og god start i barnehagen slik at de kan oppleve tilhørighet og ha 

trygghet til å leke, utforske og lære.

Barnehagens tiltak for å nå målene:
  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.

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. 

Overordnet mål:
   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.
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Barnehagens tiltak for å nå målene:
  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.

OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE
Overordnede mål:

   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.
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Barnehagens tiltak for å nå målene:
  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.
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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.

Overordnede mål:
   Vi skal 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.

Barnehagens tiltak for å nå målene:
   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. 

PERSONALSAMARBEID
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. 

Jar FUS barnehage har vært pilotbarnehage i kompetanseutviklingen «Barnet først» i 
barnehageåret 2019 – 20. Det er i år utarbeidet en implementeringsplan for det videre 
arbeidet med CLASS og TIK. Barnehagen har en ressursperson (Cathrine Seljeflot- Martens) 
som er sertifisert CLASS-observatør. Ressurspersonen har, sammen med daglig leder, et 
overordnet ansvar for det faglige arbeidet med CLASS og TIK. Hun vil jevnlig ha veiledning 
med de pedagogiske lederne, som igjen har veiledning med sine team. Personalgruppen vil 
arbeide med Class og TIK igjennom refleksjon, case-jobbing og rollespill på personalmøter og 
avdelingsmøter.
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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.

Barnehagen 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

ANDRE SAMARBEIDSINSTANSER
  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.
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Kontaktinfo:
Daglig leder

Liv Tone Braarvig

Tlf: 94 82 04 95 

E-post: dl.jar@bhg.no

Besøksadresse:
Trudvangveien 15

1358 JAR 

Tlf: 94 82 04 95

JarBarnehagenavn


