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INNLEDNING

Barnehagene i Norge er lagt under Kunnskapsdepartementet ,og er dermed første leddet 
i utdanningssystemet. Samtidig som vi er en del av det helhetlige utdanningssystemet 
er det viktig, å trekke frem barnehagens egenart. Barnehagen er en omsorgs- og 
læringsarena med eget lovverk og egen rammeplan.

Alle FUS barnehagene skal utarbeide en årsplan for det pedagogiske arbeidet i 
barnehagen. Krav om årsplan er hjemlet i barnehageloven og har følgende formål:

   Arbeidsverktøy for personalet for å styre barnehagen i en bevisst og uttalt retning.
  Utgangspunkt for foresattes mulighet til å påvirke innholdet i barnehagen.
  Grunnlag for tilsynsmyndighetene (kommunen) kontroll med barnehagen.
   Gi informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid til eier, samarbeidspartnere, 

politikere , kommunen , foreldre og andre interessenter.

Siv-Hege Amundsen
Daglig Leder i Brånåstoppen FUS barnehage
15.5.2018
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OM OSS

Brånåstoppen FUS barnehage åpnet dørene i 2002, og er den første FUS-barnehagen på 
markedet.  Vi ligger midt i boligfeltet på Brånås . Barnehagen ligger  fint til, med skogen 
rett utenfor gjerdet. Vi fikk et nytt og opparbeidet uteområdet våren 2017.

Barnehagen er organisert som et Aksjeselskap. Eieren, Trygge barnehager AS, er opptatt av 
å skape trygge og gode barnehager med et stort mangfold. Det er i dag 4 FUS barnehager i 
Skedsmo, og ca. 170 i Norge. 

Brånåstoppen FUS barnehage består av 5 avdelinger:

  Skogmusa 0-3 år skogmusa.branastoppen@bhg.no Tlf: 40 64 98 50
  Veslebjørn 0-3 år veslebjorn.branastoppen@bhg.no Tlf: 40 64 98 59
  Alvestua 2-6 år alvestua.branastoppen@bhg.no Tlf: 40 64 98 57
  Tusseladden 2-6 år tusseladden.branastoppen@bhg.no Tlf: 40 64 98 56
  Trollhula 2-6 år trollhula.branastoppen@bhg.no Tlf: 40 64 98 53
  Daglig leder  dl.branastoppen@bhg.no Tlf: 63 87 68 90 

  
Bemanningen på huset består av 8 pedagogiske ledere, 9 fagarbeidere/assistenter, 
kjøkkenmedarbeider, kontormedarbeider og daglig leder.

Våre åpningstider er fra klokken 7.00-17.15. Vi holder åpent hele året, men holder stengt 
5 planleggingsdager samt onsdag før Skjærtorsdag, jul- og nyttårsaften. Vi har redusert 
åpningstid i romjulen.
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PEDAGOGISK PLATTFORM

Egenledelse i lek og læring er den pedagogiske plattformen i Brånåstoppen FUS 
barnehage. 

Målet for vårt pedagogiske arbeid er å sørge for at hvert enkelt barn skal få erfare læring 
og utvikling. Vi skal sørge for at alle barn opplever lek, vennskap, glede og mestring. 

Ved å aktivt benytte egenledelse og lek skal vi tydeliggjøre vår praksis gjennom FUS sine 
fire kundeløfter. De fire kundeløftene er: god kommunikasjon, eventyrlyst, lekekompetanse 
og vennegaranti.

«Alle barn i FUS barnehagene skal bli den beste utgaven av seg selv, 
glede seg til resten av livet og vite at de har rett til medbestemmelse og 
påvirkningsmulighet.»
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STYRINGSDOKUMENTER

   Lov om barnehager er det overordnede styringsdokumentet for alle barnehager. 
Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og 
aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem (Barnehageloven 
§ 1).

   Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver er en forskrift til Lov om 
barnehager. Rammeplanen har som mål å gi styrer, pedagogiske ledere  og det øvrige 
personalet en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av 
barnehagens virksomhet (Kunnskapsdepartementet  2011:4).

   FN`s barnekonvensjon forteller oss om barns rettigheter til blant annet utvikling, 
omsorg, beskyttelse, deltakelse og innflytelse.

   Helse, miljø og sikkerhetsforskriften gir oss tydelige retningslinjer for arbeidsmiljøet 
for barna i barnehagen.

   Vedtekter for Brånåstoppen FUS barnehage  forteller oss om rammene for driften og 
regler, og retningslinjer for barnehagen vår.

   Serviceerklæringen for FUS barnehagene forteller oss hva som forventes av ansatte 
i FUS barnehagene og hva foreldrene kan forvente seg ved å ha barnet sitt i en FUS 
barnehage. Serviceerklæringen vil bli delt ut til alle nye foreldre, og vil bli gjennomgått 
på foreldresamtale.

   Kundeløftene for FUS barnehagene Vi har fire prinsipper vi jobber etter i FUS for 
å sørge for læring og utvikling av hvert enkelt barn.  1: God kommunikasjon. 2: 
Eventyrlyst. 3:Lekekompetanse. 4: Vennegaranti.

   Etiske retningslinjer gjelder for alle ansatte. Det regler for hva som er riktig 
handlemåte (atferd) i forskjellige situasjoner.
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FUS VERDIER:

GLØDENDE

SKAPENDE

TILSTEDEVÆRENDE

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», de vet at de har påvirkningsmulighet og at 
innspillene deres teller.

  FUS barn tenker tilbake på barnehagetida med glede og fryd.

«SAMMEN GIR VI  

BARNDOMMEN VERDI, LEK OG 

GLEDE, HVERDAGSMAGI OG 

VENNEGARANTI»

VISJON:
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EN TRYGG START FOR  
ALLE BARN
– ALLE BARN SKAL FÅ DEN TILVENNINGEN DE HAR BEHOV FOR

  Fokus på tilvenning gir gode relasjoner mellom barn, foreldre og ansatte.

   Bli kjent dag, de nye barna får muligheten til å besøke barnehagen og den avdelingen 
de skal begynne på.

  Foreldremøte med informasjon før barnehagestart.

   For barn under 3 år , må det settes av minst 5 dager til tilvenning. Barnet skal ha 
kortere dager de første ukene.

  For barn over 3 år, tilpasses tilvenningen etter barnets behov. 

   Alle barn får en egen tilknytningspersonperson som er en god støtte for foreldre og 
barn.
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OMSORG, LEK, LÆRING  
OG DANNING

OMSORG

De ansatte skaper et miljø preget av trygghet, lek, glede og varme. Omsorg i barnehagen 
handler både om relasjonen mellom personalet og barna, og barnas omsorg for hverandre. 
Omsorg skal prege alle situasjoner i hverdagslivet i barnehagen vår, og komme til 
uttrykk når barn leker og lærer, i stell, måltider og påkledning. God omsorg er en viktig 
forutsetning for barns utvikling og læring, og styrker barns evne til å utvikle tillit til seg 
selv og andre. 

LEK

Å leke er noe av det viktigste barna gjør. Leken er indre motivert og er barnas viktigste 
læringsarena. Her lærer de mye om seg selv i forhold til andre, og de lærer å forholde seg 
til mange ulike typer mennesker. De bearbeider opplevelser og følelser, språket stimuleres 
og leken er i stor grad med på å utvikle barnas selvbilde. Vi skal gi rom for lek, rom både 
i form av plass og tid. Vi skal observere leken og legge til rette for at den utvikles. De 
voksne skal delta i lek for å få bedre kjennskap til enkeltbarn og de sosiale relasjonene i 
gruppa. Barn som ikke har så stor lekekompetanse skal få hjelp til å utvikle denne slik at 
de også skal kunne delta i lek sammen med andre.

LÆRING

Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, vitebegjær og lærelyst, og bidra til et godt 
grunnlag for livslang læring. I Brånåstoppen FUS barnehage jobber vi for at læring skal 
foregå i det daglige samspillet i barnehagens ulike hverdagssituasjoner. 

DANNING

I danning inngår oppdragelse  som en prosess der voksne både leder og veileder. Barna 
skal lære om verdier, normer, uttrykks- og handlingsmåter. Som voksne skal vi veilede 
barn i deres veksling mellom samfunnets normer, sosiale krav og egen væremåte. Barn 
skal få hjelp til å oppfatte hvilke rammer som er akseptable i samvær med andre.
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INKLUDERING, LIKEVERD OG LIKESTILLING

Likeverd og likestilling er verdier og holdninger vi formidler til barna gjennom omsorg,  lek 
og læring. I Brånåstoppen FUS barnehage har alle barn like muligheter, og alle skal bli sett 
og hørt. 

BARNS MEDVIRKNING

I vår barnehage skal barna delta og medvirke i sitt eget liv. Vi skal støtte barn til å undre 
seg og stille spørsmål og de skal kunne gi uttrykk for sine tanker og meninger. Barn skal 
tas på alvor og skal oppleve anerkjennelse for sine uttrykk. 
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BARNEHAGEN SOM 
KULTURARENA

Brånåstoppen FUS barnehage formidler verdier og kultur gjennom det daglige arbeidet. 
Vi gir rom for barnas egen kulturskaping og bidrar til at alle barn får oppleve glede og 
mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap. 

Vi er en viktig møteplass for barn, foreldre og personale med ulik bakgrunn, og er derfor 
en sentral arena for å for å utvikle kulturell identitet. Barns møte med ulike kulturer og 
tradisjoner legger grunnlaget for respektfull samhandling og toleranse mellom ulike 
etniske grupper. Bevissthet om egen kulturarv og delaktighet i andres kultur skal bidra til 
at barn kan sette seg inn i andres ståsted. Vi jobber for å skape respekt og toleranse for 
språklig, kulturelt og religiøst mangfold. 

Hos oss  forstår vi også kultur som kunst og estetikk, felles atferdsmønstre, kunnskaper, 
verdier, holdninger, erfaringer og uttrykksmåter. Kultur handler også om arv og 
tradisjoner..

Barns egen kulturskaping og lek fremmer kommunikasjon på tvers av kulturer. Barna 
får muligheter til å uttrykke seg gjennom mange «språk» og kombinere disse i lekende 
fellesskap og med ulike estetiske uttrykk. 

Barnehagen tar del i kulturen i nærmiljøet gjennom møte med institusjoner, organisasjoner 
og enkeltpersoner. Personalet formidler tradisjoner som skaper tilhørighet gjennom bøker, 
litteratur, sang, musikk og kreativ virksomhet.
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RAMMEPLANENS  
SYV FAGOMRÅDER

Fagområdene er: 
  Kommunikasjon, språk og tekst .
  Kropp, bevegelse, mat og helse.
  Kunst, kultur og kreativitet.
  Natur, miljø og teknologi 
  Etikk, religion og filosofi. 
  Nærmiljø og samfunn. 
  Antall, rom og form.

Rammeplanen for barnehagen deler arbeidet inn i syv fagområder. Hvert fagområde dekker 
et vidt læringsfelt, og de vil sjelden opptre isolert. Målene i rammeplanen er formulert 
som prosessmål og retter seg mot barnas opplevelser og læring. Det er opplevelsen, 
læringsområdet og prosessen som er viktig. På de kommende sidene presenteres 
aktivitetene og tiltakene vi har satt oss for å nå rammeplanens mål innenfor de enkelte 
fagområdene. 
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KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST 
Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold. Barna skal 
få oppleve et rikt, variert språkmiljø. Å samtale om opplevelser, tanker og følelser er 
nødvendig for utviklingen av et rikt språk. 

0-3 år
• Vi ser i pekebøker, leser bøker og formidler eventyr med enkelt og gjentakende 

innhold 
• Vi benevner konkrete gjenstander, setter ord på følelser og opplevelser i all lek, 

rutiner og hverdagsaktiviteter. 
• Vi repeterer ofte for aktiv læring blant barna 
• Vi lar barna får tid og rom til å uttrykke seg både verbalt og nonverbalt 
• Vi spiller enkle spill, eks dyrelotto 
• Vi synger sanger og rim/regler 

2-6 år
• Vi leser bøker, eventyr og noe fokus på logo- og ordbildelesing 
• Vi støtter ungene i å sette ord på følelser, opplevelser i lek og all hverdagsaktivitet 
• Vi filosoferer og fantaserer om emner barna er opptatt av 
• Vi oppmuntrer barna til å bruke språket sitt og samtale både med barn og voksne 
• Vi spiller ulike spill, eks lotto og andre brettspill 
• Vi synger kjente og kjære sanger, og lærer oss rim/regler 
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KROPP, BEVEGELSE, MAT OG HELSE 
I løpet av småbarnsalderen tilegner barna seg grunnleggende motoriske ferdigheter og 
kroppsbeherskelse. Vi er opptatt av at barna skal få næringsrik mat og få et naturlig 
forhold til  kropp og bevegelse. 

0-3 år
• Legge til rette for fin –og grovmotoriske aktiviteter inne og ute etter barnas alder og 
• modenhet.
• La barna få kjennskap til kroppen/kroppsdeler og hvordan den fungerer motorisk. 
• Oppmuntre barna til å finne egne klær/sko, hjelpe til med påkledning og gjøre de 

oppmerksomme på hvilke klær til hvilke årstider .
• Samtale med barna om hva vi serverer til de ulike måltidene, og oppmuntre de til å 
• Smake. 
• Hjelpe til med god personlig hygiene, eks vaske hender 
• Hjelpe barna til en god balanse mellom aktivitet og hvile. 

2-6 år
• La barna få kjennskap til kroppens funksjon og ulike kroppsdeler, og hvordan alt 

henger sammen 
• Oppmuntre barna til å kle på seg selv i forhold til de ulike årstidene og behov 
• Samtale med barna om sunt kosthold, la de smøre selv og helst smake på alt 
• Støtte barna i å opprettholde god personlig hygiene på eget initiativ, for eksempel 

ved do-besøk og vaske hender før mat 
• Vi går tur i skogen for å kunne bruke kroppen vår på en god og fri måte, og for å 

utfordre kroppen på andre måter enn i barnehagen.

ALLE HOLDER HENDER

HER ER ALLE VENNER

FUS LEKER MEST

ALLE BARN ER BEST
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KUNST, KULTUR OG KREATIVITET 
Barnehagen skal gi barna mulighet til å oppleve kunst, kultur og kreativitet og til selv å 
uttrykke seg estetisk. Barna skal få mulighet til å styrke sin kulturelle identitet og sine 
personlige uttrykk, og vi skal legge til rette for at barna tar i bruk fantasi, kreativitet og 
skaperglede. 

0-3 år
• Barna skal få kjennskap til ulike formingsaktiviteter og teknikker innenfor forming.
• Barna skal få kjennskap til sanger, rim, regler med og uten bevegelser som blir 

repetert over lengre tid 
• Barna skal få kjennskap til ulike typer musikk og rytme, samt lage lyd med kropp og 

instrumenter 
• Barna skal få kjennskap til bøker og eventyr 
• Bana skal få kjennskap til digitale verktøy 

2-6 år
• Barna skal få kjennskap til sanger, rim og regler, også fra andre land og kulturer 
• Barna skal få kjennskap til ulike typer musikk og rytme, hvordan beherske ulike 

instrumenter og lage sine egne 
• Barna skal få mulighet til selv å dramatisere eventyr og andre opplevelser
• Barna skal lære seg enkel bruk av digitale verktøy, og få prøve selv med støtte fra 

personalet 
• Barna skal få opplevelse av kunst, kultur og kreativitet ved å besøke kirken og 

nærmiljøet
• Barna skal få inspirasjon gjennom at vi inviterer «opplevelser» direkte til 

barnehagen
• Barna skal få mulighet til å utforske ulike formingsmateriale og teknikker i det 

daglige
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NATUR, MILJØ OG TEKNIKK 
Naturen gir rom for et mangfold av opplevelser og aktiviteter til alle årstider i all slags 
vær,. Vi bruker skogen rundt oss aktivt i det daglige arbeidet vårt. Vi skal også gi 
barna rom for å utforske og eksperimentere slik at de får en begynnende forståelse av 
sammenhenger i sine omgiveler

0-3 år
• Barna skal få kjennskap til naturen, og få gode opplevelser der. 
• Barna skal få kjennskap til været, og mulighet til å kose seg ute i all slags vær. 
• Barna skal få kjennskap til å plante og stelle disse sammen med en voksen, for 

eksempel karse til påske. 
• Barna skal få delta på Rusken-aksjonen /vårrengjøring i barnehagen og få kjennskap 

til hvor søppel hører hjemme.
• Barna skal få delta på søppelsortering på avdelingen.
• Barna skal få kjennskap til enkle teknikker i hverdagen som for eksempel bygge med 

klosser/lego og sette sammen togbane.

2-6 år
• Barna skal få videre kunnskap om naturen, dyr og planter, og få innsikt i hvordan alt 

henger sammen. 
• Barna skal lære seg å observere været og imøtekomme gleder og evt utfordringer 

det gir, for eksempel hva vi må ha på av klær. 
• Barna skal få kjennskap til hvordan man planter og følge opp med vanning og stell. 
• Barna skal delta aktivt på Rusken-aksjonen og lære seg hvor søppel kastes. 
• Barna skal oppmuntres til å mestre ulike teknikker i hverdagen samt prøve ut nye. 
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ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI 
Etikk, religion og filosofi er med på å forme måter å oppfatte verden og mennesker på, 
og preger våre verdier og holdninger. Hos oss skal barna få opplevelse av toleranse og 
respekt for hverandre og tingene rundt oss, at vi bryr oss om og tar vare på hverandre. 
Religion og livssyn legger grunnlaget for etiske normer. Barnehagen skal respektere og 
reflektere over det mangfoldet barnegruppen har, samtidig som vi bygger på verdier og 
norske tradisjoner knyttet til den kristne tro. 

0-3 år
• Barna skal få oppleve markeringer av ulike høytider og tradisjoner som advent, jul, 

karneval og påske. 
• Vi hjelper barna med å sette ord på hva de gjør og hvordan de har det. 
• Vi snakker med barna om hva som er rett og galt, og hvorfor. 
• Vi hjelper barna til å vise omsorg for hverandre og støtte de i hvordan de kan hjelpe 

hverandre. 
• Vi undrer oss sammen med barna om hverdagsmagien rundt oss.
• Vi legger til rette for opplevelsen av fellesskap og fokus på at vi skal ha det gøy og 

kose oss sammen. 

2-6 år
• Barna skal få kjennskap til hvorfor vi markerer de ulike høytider og tradisjoner. 
• Barna skal få kjennskap til markering av tradisjoner og høytider fra andre land og 

kulturer. 
• De eldste barna får tilbud om å gå i kirken før jul. 
• Vi oppmuntrer barna til å  vise omsorg for og hjelpe hverandre.
• Vi reflekterer og filosoferer sammen med barna om det de er opptatt av, og 

videreformidler at alle har rett til å mene forskjellig ut fra sitt ståsted. 
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NÆRMILJØ OG SAMFUNN 
Barns medvirkning i det indre liv i barnehagen kan være det første skritt for å få innsikt i 
og erfaring med deltakelse i et demokratisk samfunn. Barnehagen skal bidra til at barna 
møter verden utenfor familien med tillit og nysgjerrighet. Vi har en felles grunntanke 
om å behandle alle med respekt og gi barna like muligheter på tvers av kjønn, alder og 
modenhet. Barna skal få bli kjent med nærmiljøet sitt  gjennom  turer.

0-3 år
• Vi legger vekt på at barna skal bli kjent med barnehagens indre med hovedvekt på 

egen avdeling. 
• Vi vil jevnlig gi barna turer i nærmiljøet. 
• Barna skal få en opplevelse av at de og familien er viktige i vårt samfunn ved å 

inkludere alle. 
• Barna skal få opplevelsen av å bli sett, hørt og tatt på alvor. 
• Vi skal gi barna opplevelsen av å tilhøre et fellesskap. 

2-6 år
• Barna skal oppleve at de kjenner seg trygge i barnehagen, og med glede og 

nysgjerrighet benytte seg av huset og uteområdet. 
• Barna skal oppleve  nærmiljøet sitt gjennom turer utenfor barnehagens område. 
• Barna skal se og oppleve demokrati ved å få være med å ta avgjørelser for 

fellesskapet. 
• Barna skal få følelsen av at de er viktige og betydningsfulle for avdelingen og 

barnehagen. 

BARNET 
FØRST!
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ANTALL, ROM OG FORM 
Barn er opptatt av tall og telling, de utforsker rom og form, de argumenterer og er på 
jakt etter sammenhenger. Gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter utvikler 
barna sin matematiske kompetanse. 

0-3 år
• Vi skal oppmuntre barna til egen utforskning og legge til rette for tidlig 

eksperimentering. 
• Barna skal få kjennskap til spill og puslespill. 
• Barna skal få kjennskap til konstruksjonslek, hvordan bruke klosser, lego med mer. 
• Barna skal få kjennskap til tall og telling gjennom å dekke bordet, og å telle fingre 

og tær. 
• Vi skal benevne når vi deler og organiserer, eks dele eple i fire, sortere leker. 
• Barna skal få kjennskap til rom ved forståelse av foran, bak, over og under. 
• Tallene skal være synlig fremme på avdelingene. 
• Barna skal få kjennskap til ulike mengder, for eksempel mye/lite, stor og liten. 
• Barna skal få kjennskap til likheter/ulikheter ved sammenligning. 

2-6 år
• Barna skal på eget initiativ finne mengde/antall ved for eksempel dekking av bord. 
• Barna skal oppmuntrestil selv å bruke begreper og få forståelsen av disse.
• Barna skal kunne kjenne til tallene og vite for eksempel hvor mange år de er og 

tilhørende tallbilde. 
• Barna skal få kjennskap til konkrete mengder, for eksempel ved matlaging. 
• Vi skal oppmuntre barna til selv å organisere, finne ut hvor ting skal være og 

sortere. 
• Vi har førskolegruppe for 5-åringene.
• Vi tilbyr barna rikt utvalg av matematisk materiell.
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Planlegging, dokumentasjon og vurdering
Denne modellen viser hvordan personalet jobber gjennom hele barnehageåret

Glødende 
Skapende 

Tilstedeværende

Planlegging
Hva planlegger vi?

Hvem planlegger vi for?

Praksis
Hva gjør vi?

Hvem gjør vi det for?
Refleksjon/ pedagogisk 

dokumentasjon
Hva reflekterer vi over? 

Hvem reflekterer?

Vurdering
Hva vurderer vi? 

Hvem vurderer vi? 
Hvem vurderer?

Sammen gir vi barndommen verdi; Lek og glede, hverdagsmagi og vennegaranti

PLANLEGGING, DOKUMENTASJON 
OG VURDERING
DENNE MODELLEN VISER HVORDAN PERSONALET JOBBER GJENNOM HELE 
BARNEHAGEÅRET

«SAMMEN GIR VI  

BARNDOMMEN VERDI, LEK OG 

GLEDE, HVERDAGSMAGI OG 

VENNEGARANTI»
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SAMARBEID MED ANDRE 
INSTANSER

   Helsestasjonen: Barnehagen kan bruke helsestasjonen i forbindelse med spørsmål 
om sykdom og smittevern. Ellers samarbeider vi med helsestasjonen der det er 
opprettet et tverrfaglig team rundt barnet – eller i de situasjoner hvor det er behov for 
dette i samarbeid med hjemmet. 

   Tversteam: Dette er et tverrfaglig sammensatt team som kan komme til barnehagen 
og ha et drøftingsmøte med foreldre og personal  slik at vi får løst ulike saker på 
lavest mulig nivå og i riktig instans.

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

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

   Frydenlund skole og ressurssenter: Kan tilby logopedhjelp dersom barnehagen (i 
samråd med foreldrene) søker spesielt om det. 

   Skole:  Vi har et samarbeidsmøte med  Brånås skole på våren. Er det behov, vil 
barnehage, skole og hjem ha et overgangsmøte før skolestart. 

   Andre barnehager i Skedsmo: På ledelsesnivå har de private barnehagene faste 
møter hvor vi utveksler erfaringer 
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OVERGANG BARNEHAGE-
SKOLE

Det siste året i barnehagen er de eldste barna med i førskolegruppa. De samles flere 
ganger i uken for litt ekstra utfordringer og oppgaver. Målet med samlingene er å 
forberede dem på enkelte områder de vil møte når de begynner på skolen. 

Vi legger til rette for at de eldste barna har med seg erfaringer, kunnskaper og ferdigheter 
som kan gi dem et godt grunnlag og motivasjon for å begynne og mestre skolen. Barna 
skal oppleve at det er en sammenheng mellom barnehage og skolen.

Områder vi fokuserer ekstra på i førskoleskolegruppa er: 

   Selvstendighetstrening

   Sosial kompetanse

   Positivt selvbilde 

   Uteliv og friluftsliv 

   Matematikklek 

   Bokstavlek 

   Regellek
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KOMPETANSEPLAN FOR 
PERSONALET

   Egenledelse i lek og læring – Barn bruker mentale verktøy når de løser sine 
dagligdagse utfordringer. Barn må kunne starte opp, planlegge og organisere 
egen adferd. De må også kunne regulere egne følelser i ulike situasjoner og være 
fleksible til å prøve ut forskjellige løsninger når det kreves noe nytt av dem.  Dette er 
avgjørende funksjoner for  læring og mestring i lek og dagligdagse gjøremål, og er en 
viktig forutsetning for utvikling av vennskap og god sosial kompetanse.

 Alle ansatte i Brånåstoppen FUS barnehage  er kurset og vil få jevnlige oppfølgingskurs  i 
denne metoden. Vi har en  personalgruppe med høy kompetanse på lek  og egenledelse.

   Livsmestring, mobbing og psykisk helse – Barnas fysiske og psykiske helse skal 
fremmes i barnehagen. Barnehagen skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og 
følelse av egenverd og forbygge krenkelser og mobbing.

De ansatte i Brånåstoppen FUS skal gjennom jobbe  året jobbe med livsmestring, mobbing 
og psykisk helse.  De er blitt kurset og vi skal bruke kunnskapen vi har tilegnet oss aktivt 
gjennom året, samt tilegne oss ny og nyttig kunnskap om temaet.  For de eldste barna 
bruker vi metoden «Grønne tanker – glade barn.  Som er et hjelpemiddel  for å bli kjent 
med egne følelser.

   En trygg tilvenning i barnehagen, for alle barna -  Hvordan barn opplever møtet 
med andre, vil påvirke barns oppfatninger av seg selv. Personalet må møte barn på 
en måte som formidler respekt og aksept, tillit og tiltro. Personalet skal gjennom året 
arbeide aktivt for å sikre at alle nye barn får en trygg tilvenning når de begynner i 
barnehagen. 

BARNET 
FØRST!
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FUS SMARTMAT
– FOR MATGLEDE OG GODE MATVANER

   FUS SmartMat er et mat- og måltidsprosjekt som først og fremst skal fremme 
matglede hos barna. 

   Næringsrik og riktig mat som inneholder nok av de gode «byggeklossene» er en 
forutsetning for å sikre optimal utvikling av hjernen og resten av kroppen. Det bidrar 
til at barna får overskudd til aktivitet og konsentrasjon.
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FUS SMARTMAT BETYR AT:

1.  VI SERVERER GRØNNSAKER TIL MÅLTIDENE.
  Vi serverer grønnsaker så ofte vi kan – både oppskårne grønnsaker til brødmåltider, og 

varmmåltider med en stor andel grønnsaker.

2. VI BRUKER REN FISK ELLER FISKEMAT MED HØYEST MULIG FISKEINNHOLD.
 Vi er nøye med å velge produkter med mest mulig fisk, dersom vi ikke serverer ren fisk.

3. VI BRUKER RENT KJØTT ELLER KJØTTVARER MED HØYEST MULIG KJØTTINNHOLD.
  Vi er nøye med å velge produkter med høyest mulig kjøttprosent, dersom vi ikke serverer  

rent kjøtt.

4. VI BRUKER MEST MULIG NÆRINGSRIKT KORN.
  Vi bruker næringsrike kornsorter med mest mulig fullkorn (gjerne “gamle” kornsorter som 

emmer, spelt og byggryn). Vi bruker også flere ulike typer belgfrukter (som for eksempel  
linser og bønner).

5. VI BALANSERER INNTAKET AV ULIKE TYPER FETT.
  Det betyr at vi bruker plantefett som for eksempel olivenolje og kokosolje, samt meierifett fra 

smør og ulike melkeprodukter.

6. VI BRUKER VANN SOM TØRSTEDRIKK
 Vi drikker vann når vi er tørste, og koser oss heller med mindre mengder av annen drikke.

7. VI BRUKER I STØRST MULIG GRAD NATURLIGE SØTNINGSSTOFFER.
  Det betyr at vi bruker naturlig søte ting som f.eks frukt, bær og honning (honning er ikke 

anbefalt til barn under ett år).

8.  VI HAR GOD BALANSE MELLOM VARMMÅLTIDER OG BRØDMÅLTIDER FOR Å 
SKAPE VARIASJON.

  Vi serverer alternativer til brødmåltidet så ofte vi kan, slik at barna får et mer variert kosthold 
og inntak av nok grønnsaker.
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TRADISJONER OG 
MERKEDAGER

AUGUST

   Tilvenning av nye barn

SEPTEMBER

   Foreldremøte

   Planleggingsdag

   Besøk av «gamle» førskolebarn

OKTOBER

   «Bli kjent middag» Revene

   «Bli kjent middag» Elgene

   «Bli kjent middag» Førskolebarna

   Høstsuppe

   24.10 FN-dagen

NOVEMBER

   Planleggingsdag

   Brann- og sikkerhetsuke

DESEMBER

   Julegrantenning (AU)

   Julebord for barna

   Luciafeiring

   Nissefest

JANUAR

   Planleggingsdag

   Juletrefest (AU)

FEBRUAR

   Temafest

   Markering av samenes nasjonaldag

MARS

   Planleggingsdag

APRIL

   Foreldremøte

   Påske

   FUS dagen 

MAI

   Planleggingsdag

   Ruskenaksjon

   17. mai markering i barnehagen

   17. maifeiringi (AU)

   Solsikkefest

JUNI

   Sommerfester

   Sommertur med alle avdelinger
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NOTATER



NOTATER



Brånåstoppen


