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Denne årsplanen skal være et arbeidsdokument for de ansatte, den skal danne grunnlag for samarbeid med foreldre og samarbeids-
partnere, og vise hva vi vektlegger dette barnehageåret. Den er utviklet i samarbeid med foreldre og ansatte og godkjent i SU.

FN’S BARNE-
KONVENSJON

LOV OM 
BARNEHAGER

RAMMEPLAN 
FOR 
BARNEHAGER

ÅRSPLANEN FELLES FOR 
ALLE FUS 
BARNEHAGER

FORSKRIFT OM 
MILJØRETTET 
HELSEVERN

Er en internasjonal 
lov med regler som 
har til hensikt å sikre 
at alle barn
har like rettigheter.

Lov om barnehager 
sier noe om formål, 
innhold og 
regelverk 
barnehagene har å 
forholde seg til.

Et styringsverktøy 
som alle barnehager 
er forpliktet til å 
følge. Bygger på de 
bestemmelsene som 
er nedfelt i
barnehageloven. 
Ny rammeplan 
trådte i kraft
01.08.2017.

Alle barnehager skal 
utarbeide en årsplan 
som skal 
konkretisere 
arbeidet med 
rammeplanen. Den 
skal sikre kvaliteten
på det pedagogiske 
arbeidet. Alle  
ansatte skal være
med i utformingen,
og den skal 
godkjennes av SU.

Visjon

Serviceerklæring

Etiske 
retningslinjer

HMS rutiner

Har som overordnet 
mål å bidra til bedre 
oppvekst- og 
læringsvillkår for 
barn i barnehager.

ÅRSPLAN OG STYRINGSDOKUMENTER
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Barnehagen er en del av FUS kjeden som har et  mål om å bli Norges beste barnehager. For å nå dette målet har vi felles visjon, 
verdier og satsningsområder som skal sikre kvaliteten i barnehagene.

VISJON VERDIER FUS SINE 4
HOVEDMÅL

EGENLEDELSE I 
LEK OG LÆRING

BARNET FØRST

Barndommens verdi:
Vi ser på barna som 
kompetente.

Lek: Skape rammer for –
og verne om den gode 
leken.

Glede: glede oss over små 
og store øyeblikk.

Hverdagsmagi: legge til 
rette for felles samspill 
som gir unike 
opplevelser.

Vennegaranti: alle barna 
skal ha utviklet 
vennekompetanse.

Glødende: Voksne som 
er genuint opptatt av 
hvert barn, gleder seg 
over samspill barn –
voksen og evner å 
skape interesse hos 
barna.

Skapende: Gir barna 
varierte erfaringer og 
undrer seg sammen 
med de.

Tilstedeværende:
Voksne som er tilstede 
med hele seg, her og nå 
og er i flyt med barna.

FUS barn har et positivt 
selvbilde.

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

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

FUS barn tenker tilbake 
på barnehagetiden med 
glede og fryd.

Nyere forskning viser 
hvor viktig lek og særlig 
rolleleken er for 
hjernens utvikling. 
Gjennom kursing via 
FUS skolen har de ansatt 
fått kunnskap om 
mentale verktøy som 
barna trenger for å 
være i samspill og kunne 
løse utfordringer.

Overordnet mål er at 
alle barn skal ha 
kompetanse i henhold 
til egenledelseshjulet.

Barnehageårene er en 
viktig periode for barnas 
følelsesmessige 
utvikling. Barnehagen 
har derfor en viktig rolle 
i å tilrettelegge for at 
barnas evne til å forstå 
og håndtere sine 
emosjoner utvikles. I 
FUS barnehagene har vi 
en felles visjon, «Barnet 
først». Det innebærer at 
alt vi gjør skal være med 
fokuset på barnets 
beste. 
Vårt mål er at alle barn 
skal bli møtt av ansatte 
som viser sensitivitet, 
entusiasme og glede. 
Alle barn skal sikres et 
miljø som er fritt for 
krenkelser og et rikt 
leke- og læringsmiljø, 
som bidrar til trivsel og 
progresjon

VI ER EN DEL AV FUS KJEDEN



5

BARNET FØRST KUNDEFORVENTNINGER

I FUS setter vi barnet først! For å kvalitetssikre læring og utvikling hos 
hvert enkelt barn har vi fire prinsipper vi jobber etter:

God kommunikasjon: Vi stiller barna åpne spørsmål og innbyr til 
dialog og refleksjon.

Eventyrlyst: Voksne som byr på seg selv i møte med barna.

Lekekompetanse: Ansatte kjenner til voksenrollens betydning for 
utvikling av barnas lek.

Vennegaranti: Voksne som observerer, er tett på og bidrar til at alle 
barna er inkludert.

Alle barn skal ha en venn: Vennskap er grunnlaget for trivsel, 
utvikling og læring.

Vi skal være profesjonelle og gode rollemodeller: Vi reflekterer over 
egne holdninger og verdier, og er bevisst vårt samfunnsmandat. 

Vi skal ha lekekompetanse: Vi skal ha et miljø hvor barn og voksne 
kan utvikle sin lekekompetanse.

Vi skal finne hverdagsmagi: Vi skal legge til rette og oppdage både de 
små og store øyeblikkene.

Vi skal se det beste i hvert barn: Hvert barn skal oppleve mestring og 
oppleve seg verdifull.

BARNET FØRST OG KUNDEFORVENTNINGER



MÅL FOR BARNEHAGEÅRET 2020 - 2021
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VI SKAL JOBBE FOR Å UTVIKLE : DET KREVER:

BARNA TIL Å BLI LEKE -OG SPRÅKSTERKE, OG AT DE
BLIR SETT HØRT OG FØLT. 

LEKEKLOKE OG SPRÅKBEVISSTE VOKSNE SOM 
EVNER Å GJØRE ORD OM TIL HENDER OG SOM ER 
BEVISST EGEN PRAKSIS.



VERKTØY FOR Å NÅ MÅLET
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CLASS - OBSERVASJONSVERKTØY OPEN TO LEARNING  - OTL LÆRENDE MØTER

CLASS er et standardisert 
observasjonsverktøy med det formål å 
evaluere kvaliteten på relasjonen 
mellom personale og barn. CLASS er 
blant annet velegnet som 
utgangspunkt for veiledning av 
personalet i videreutvikling av 
relasjoner til barna, faglig og sosialt. 
CLASS bidrar til implementering av 
Rammeplan for barnehager, samt 
intern kompetanseutvikling.
CLASS består av de tre domenene 
Emosjonell støtte, organisering av 
avdelingen og Læringsstøtte

Veiledning/samtale metodikk med det 
mål å bli kjent med seg selv bak  egne 
handlinger. Med det som 
utgangspunkt vil vi også trene på 
hvordan vi kan bli bedre på å bygge og 
bevare tillit i kommunikasjon, med 
barn, kollegaer og foreldre.

Begrunnelse:
• Utvikling og utnytting av kunnskap 
• Understøtte den lokale 
organisasjonsutvikling

Hva:
”Møtet skal være lærende i den 
forstand at vi gjennom dialog, 
erfaringsutveksling og refleksjon skal 
skape grunnlag for endring av praksis” 

Hvorfor:
Læring – en utvidelse av det vi 
allerede vet • Læring som endring • 
Nye erfaringer og kunnskaper • 
Tilpassing til eksisterende strukturer • 
Samsvar mellom gammel og ny 
kunnskap • Motstand mot endring • 
Fra individuell til kollektiv læring



Egenledelseshjulet

EGENLEDELSE I LEK OG LÆRING
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Fakta om egenledelse

• Egenledelse er evnen til å være aktiv og selvstendig i en 
oppgave over tid.

• Førskolealderen er den perioden der stimuli av 
egenledelsesferdigheter har aller størst påvirkning på 
hjernen.

• Rollelek er blant de beste pedagogiske virkemidlene vi har 
for å styrke egenledelse.

• Egenledelse brukes som samlebetegnelse for 
overordnede funksjoner i hjernen som setter i gang, 
styrer og regulerer adferden vår.

• Egenledelse er avgjørende for sosial deltagelse og 
medvirkning i barnehagen.

• Nyere forskning tyder på at egenledelse er viktigere enn 
intelligens og sosioøkonomisk bakgrunn for å mestre 
skolen.

• Gode egenledelsesferdigheter sees nå i sammenheng 
med tidlige ferdigheter innen lesing, skriving og 
matematikk.



9

Gjennom året får barna se ulike teatre 
som inspirerer barna, og gir næring til 
rolleleken. 



NOTATER
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VI ER EN KULTURBARNEHAGE

 Vi har fellessamlinger ukentlig, der ulike uttrykksformer for musikk og teaterkunst blir brukt som estetiske 
virkemidler for opplevelse og utvikling av leken. 

 Vi har voksne med eventyrlyst som byr på seg selv og med glede tar med seg barna inn i den fiktive verden. 
 Vi har 2-3 felles temaer i året som bygger på litterær tekst. Disse har samspillsteater som arbeidsmetode.
 Skolestarterne forfatter sitt eget bursdagsteater som blir lekt av barna og dokumentert til felles glede.
 Førskolebarna lager sitt eget avslutningsshow.
 Vi har voksne som evner å bringe samfunnskunnskap, historie, geografi, filosofi, religion og kultur inn i barnas 

hverdag. Basert på lek, kreativitet, oppdagelse og mestring.  
 Vi har voksne som evner å knytte realfag inn i den estetiske og kulturelle verden.
 Vi har voksne som forstår viktigheten av relasjon og trygghet for barnas utfoldelse i et estetisk og 

fenomenologisk perspektiv. 
 Vi har voksne som evner å lytte til barnas kunnskap og fokus når vi velger innhold på temaer og aktiviteter
 Vi har voksne som har tid til og erfarer magiske øyeblikk i samspill med barna. 

LEK
Vi vektlegger leken i respekt for 

barnets naturlige uttrykksform.  Vi 
vet hvor viktig leken er for hjernens 
utvikling, både kognitivt og sosialt.  

Vi lager gode og inspirerende 
lekemiljøer, som ivaretar barnets 

behov og utvikling.

DRAMA
Vi vektlegger dramapedagogikk, 

med mål om å videreutvikle 
rolleleken, og å styrke evnen til 
fiksjon, egenledelse, språk og 

motorikk. Dette gir barna 
mestringserfaringer med tro på seg 

selv, egen kreativitet, glede og 
livsutfoldelse. 

OPPDAGELSE 
Med fokus på livslang læring 

vektlegger vi at barna får gode 
læringsopplevelser de kan 

bygge videre på. De skal erfare 
at relasjon, samhandling, 

nysgjerrighet og eget bidrag 
gjør en  forskjell i hverdagen.  

VÅRT FOKUSOMRÅDE ER 
LEK,                                     DRAMA               OG              OPPDAGELSE
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Geitekillingen som 
kunne telle til ti. Askeladden

Bukkene Bruse Dovretrollet

Reveenka
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STYRINGS-
DOKUMENTER

MÅL
BARNA SKAL

VOKSENROLLEN TILTAK KJENNETEGN VED 
MÅLOPPNÅELSE

Rammeplanen s. 20.

«Leken skal ha en 
sentral plass i 
barnehagen, og lekens 
egenverdi skal 
anerkjennes. 
Barnehagen skal gi gode 
vilkår for lek, vennskap 
og barnas egen kultur. 
Leken skal være en 
arena for barnas 
utvikling og læring, og 
for sosial og språklig 
samhandling.»

Oppleve at hos oss 
kommer leken først.

Få tid til å leke slik at de 
utvikler god 
lekekompetanse.

Utvikle seg i samsvar 
med egenledelses-
hjulet.

Voksne som verner om 
lek.

Voksne som 
tilrettelegger og som er 
inspiratorer til lek.

Voksne som er 
deltagende i lek.

De ansatte er bevisst 
sine ulike roller i leken, 
har kompetanse om 
barns lek og evner å 
delta.

Voksne som lar seg 
engasjere i lek, lære, 
forstå og ta del i den.

Drama som 
arbeidsmetode.

Temabaserte 
lekeprosjekter basert på 
litterær tekst.

Legge til rette for tid, 
rom, forståelse, 
anerkjennelse og 
veiledning.

Voksne er tilstede for 
barna i deres lek- aktive 
voksne som støtter der 
det trengs.

Voksne som observerer 
og lærer av barns lek.

Tilføre leken nye 
elementer så den 
utvikler seg.

Voksne som 
tilrettelegger det fysiske 
miljøet.

Barn som inviterer 
voksne i lek.

Voksne som er i lek og 
verner om leken.

Barn som mestrer å 
holde på en lek over 
lengre tid.

Barn som tar med andre 
barn i lek, lytter og 
hjelper.

Barn som har 
egenledelse-
kompetanse.

LEK
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STYRINGS-
DOKUMENTER

MÅL
BARNA SKAL

VOKSENROLLEN TILTAK KJENNETEGN VED 
MÅLOPPNÅELSE

Rammeplanen s.50

“I  barnehagen skal 

barna 

få estetiske erfaringer 

med kunst  og kultur  i

ulike former og 

organisert på måter som

gir barna anledning til 

utforsking, fordypning 

og progresjon.”

Oppleve trygghet i å 
erfare ulike former for 
teater og fiksjon.

Oppleve glede over å 
delta i fiksjon.

Oppleve glede og 
mestring over 
samhandling med barn 
og voksne.

Oppleve at eget bidrag 
er viktig i samspillet.

Bli inspirert til å gå inn i 
fiksjonen og 
videreutvikle rolleleken.

Voksne som er trygge på 
seg selv i den fiktive 
verden.

Voksne som bruker seg 
selv som skuespillere og 
tar i bruk estetiske 
virkemidler.

Voksne som er kreative 
og spontane i et 
dynamisk samspill.

Skape felles opplevelser 
gjennom litterær tekst, 
som danner grunnlag for 
lek barn/barn og 
barn/voksen. Fokus på 
musikk, lyd og stemme.

Dukketeater/Figurteater

Skyggeteater

Flanellograf

Bruk av konkreter

Fellessamlinger

Samspillsteater

Legge til rette for 
rollelek

Felles temaer bygget på 
litterær tekst

Bruke estetikk i lek

Toddlerteater og lek

Barn og voksne som 
gleder seg sammen i 
den fiktive verden.

Voksne er frie i form og 
innlevelse, som 
inspirerer barn til 
deltagelse.

Barn som selv regisserer 
og igangsetter teaterlek.

Temaene inspirerer 
barna til felles lek på 
tvers av alder.

DRAMA
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STYRINGS-
DOKUMENTER

MÅL
BARNA SKAL

VOKSENROLLEN TILTAK KJENNETEGN VED 
MÅLOPPNÅELSE

For å ivareta de syv 
fagområdene i 
rammeplanen er det 
essensielt at vi undrer 
oss og oppdager 
sammen med barna.

Rammeplanen s 53, 
antall, rom og form.

« Fagområdet handler 
om å oppdage, utforske 
og skape strukturer og 
hjelper barna til å forstå 
sammenhenger i 
naturen, samfunnet og 
universet.»

Møte verden med 
undring og åpent sinn.

Lære av hverandres 
kreativitet og interesser.

Respektere hverandres 
oppdagelser og 
ulikheter.

Tilstedeværende voksne 
som tar seg tid til å 
stoppe opp og gripe 
øyeblikket sammen med 
barna.

Voksne som oppdager 
og filosoferer med 
barna og lytter til deres 
innspill.

Nysgjerrige voksne som 
bygger oppunder barnas 
interesser og stimulerer 
barna til å oppleve med 
alle sanser, iaktta og 
undre seg.

Voksne som tar med 
barna på 
oppdagelsesferd.

Barna får fotografere 
det de undrer seg over.

Innblikk i vitenskap og 
historie.

Filosofiske samtaler.

Bruk av digitale verktøy.

Ha varierte temaer som 
gir barna mulighet til å 
undre seg over ulikheter 
i samfunnet og verden.

Gjennom undring og 
oppdagelse finner vi ut 
av hvordan bærekraftig 
utvikling henger 
sammen.

Barn som er nysgjerrige 
på omgivelsene.

Barn som undrer seg og 
søker ny kunnskap.

Barn som er trygge og 
opplever at deres bidrag 
betyr noe.

OPPDAGELSE
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NOTATER
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STYRINGS-
DOKUMENTER

MÅL
BARNA SKAL

VOKSENROLLEN TILTAK KJENNETEGN VED 
MÅLOPPNÅELSE

Rammeplanen s 22. 
« I barnehagen skal alle 
barn kunne erfare å 
være betydningsfulle for 
fellesskapet og å være i 
positivt samspill med 
barn og voksne. 
Barnehagen skal aktivt 
legge til rette for  
utvikling av vennskap og 
sosialt fellesskap.»

FUS visjon:
«Sammen gir vi 
barndommen verdi, lek 
og glede. Hverdagsmagi 
og vennegaranti.»

Utvikle 
vennekompetanse slik 
at barna kan ta initiativ 
til, og opprettholde 
vennskap.

Tilstedeværende voksne 
som kjenner og ser 
hvert enkelt barn og kan 
være et stillas der det 
trengs. 

Voksne som har 
lekekompetanse.

Voksne som kan være 
en venn og vise 
vennekompetanse.

Drama med vennskap 
som tema.

Sosial kompetanse 
samlinger.

Voksne som stillas for 
de barna som trenger 
det.

Spørreundersøkelser for 
barna på stor base.

Barna opplever at de 
har en eller flere venner 
og har kompetanse til å 
skaffe seg nye når de 
går over til skolen.

VENNEGARANTI
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STYRINGS-
DOKUMENTER

MÅL
BARNA SKAL

VOKSENROLLEN TILTAK KJENNETEGN VED 
MÅLOPPNÅELSE

Rammeplanen s 22. 
«Barnehagen skal ha en 
helsefremmende og 
forebyggende funksjon 
og bidra til å utjevne  
sosiale forskjeller. 
Barnas fysiske og 
psykiske helse skal 
fremmes i barnehagen. 
Barnehagen skal bidra til 
barns trivsel, livsglede, 
mestring og følelse av 
egenverd og forebygge 
krenkelser og mobbing 

Danne grunnlag for 
egen livsmestring, og bli 
rustet til å takle de 
utfordringene de vil 
møte i fremtiden.

Kunne sette ord på egne 
og andres følelser.

Tilstedeværende voksne 
som kjenner og ser 
hvert enkelt barn og kan 
være et stillas der det 
trengs. 

Voksne som er bevisst 
på og fjerner elementer 
som gir negativ stress.

Sensitive voksne i hvert 
møte med det enkelte 
barn. Barna skal føle seg 
sett, hørt og følt. 

Den voksne har alltid 
ansvar for relasjonen til 
hvert enkelt barn.

Fokus på egenledelse.

Voksne som stillas for 
de barna som trenger 
det.

Spørreundersøkelser for 
barna på stor base.

Ha temaet jevnlig oppe 
på møter.

Læringsøkt fra FUS om 
livsmestring.

Bruk av CLASS –
metoden for å vurdere 
kvalitet på samspill.

Barna evner å sette ord 
på egne følelser, og stå 
opp for seg selv.
Barna kan med støtte 
takle de utfordringer de 
møter. 

LIVSMESTRING OG PSYKISK HELSE
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STYRINGS-
DOKUMENTER

MÅL
BARNA SKAL

VOKSNEROLLEN TILTAK KJENNETEGN VED 
MÅLOPPNÅELSE

Rammeplanen s11
« Om et barn opplever 
krenkelser eller 
mobbing, må 
barnehagen håndtere, 
stoppe og følge opp 
dette.»

Oppleve at de er en del 
av et fellesskap.

Barna skal vite at egen 
atferd påvirker andre, 
og hva det vil si å være 
en positiv bidragsyter. 

Tilstedeværende
voksne.

Voksne som ser, lytter 
og stopper uønsket 
adferd på en god måte.

Voksne som gjør at 
barna opplever seg sett, 
hørt og følt. 

Tema både på 
personalmøter og på 
foreldremøter så vi har 
en felles forståelse.

Vennetema på høsten.

CLASS –
kompetanseheving.

Samarbeid med foreldre 
når uønskede hendelser 
oppstår.

Barn som blir krenket 
opplever at de voksne 
stopper det og følger 
opp.

INKLUDERENDE MILJØ



NOTATER
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STYRINGS-
DOKUMENTER

MÅL
BARNA SKAL

VOKSENROLLEN TILTAK KJENNETEGN VED 
MÅLOPPNÅELSE

Barnehageloven § 1
Formål 1.ledd står det:
”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 støtte 
barna i å forholde seg 
prøvende og nysgjerrig 
til omverdenen og bidra 
til å legge grunnlag for  
modig, selvstendig og  
ansvarlig deltagelse i et 
demokratisk fellesskap.

Utvikle evnen til å 
reflektere over egne 
valg.

Ha evnen til å forholde 
seg nysgjerrige til 
omverden.

Se seg selv som et 
verdifullt medlem av et 
fellesskap.

Få utfordringer og 
mulighet til å utvikle seg
for å kunne handle 
omsorgsfullt, og gjøre 
etisk begrunnede valg.

Bli trygg på seg selv og 
egen identitet.

Tone seg inn på de andre 
barna sine følelser og 
opplevelser.

Anerkjennende 
voksenrolle.

Voksne som skaper 
trygghet.

Være tilstede ut i fra 
barnas behov.

Støttende voksne som 
speiler barns uttrykk og 
følelser.

Voksne som er bevisst sin 
nonverbale 
kommunikasjon.

Voksne som er bevisst 
egne verdier og 
holdninger.

Utfordre barns tenkning 
og invitere dem inn i 
utforskende samtaler.

Støtte barnas 
identitetsskaping.

Fokus på 
egenledelseshjulet.

Samlingstunder og 
samtaler med barn.

Lekeprosjekter

Klubbdag

Sosial kompetanse 
samlinger.

Daglige 
rutinesituasjoner.

Øke kompetansen hos 
de ansatte.

Barn som kan sette ord 
på egne og andres 
følelser og behov.

Barn som inviterer inn til 
samtaler og stiller 
spørsmål.

Barn som er trygge på 
seg selv og tar egne valg 
uavhengig av ytre 
faktorer.

DANNING



24

STYRINGS-
DOKUMENTER

MÅL
BARNA SKAL

VOKSENROLLEN TILTAK KJENNETEGN VED 
MÅLOPPNÅELSE

Rammeplanen s. 19
«Omsorg er en 
forutsetning for barnas 
trygghet og trivsel, og 
for utvikling av empati 
og nestekjærlighet. 
Barnehagen skal gi 
barna mulighet til å 
utvikle tillit til seg selv 
og andre. I barnehagen 
skal alle barna oppleve 
seg sett, forstått, 
respektert og få den 
hjelp og støtte de har 
behov for.»

Oppleve at de blir sett 
og hørt.

Oppleve at deres behov 
blir ivaretatt.

Ta vare på hverandre og 
vise empati for andre.

Oppleve å få positive 
tilbakemeldinger på sine 
omsorgshandlinger.

Ivareta barnas behov for 
fysisk omsorg.

Legge til rette for god 
tilknytning til barn og 
voksne.

Møte alle barn med 
respekt, åpenhet og 
varme.

Være støttende og 
oppmuntre barna til 
også å gi omsorg.

Være tålmodige og 
forståelsesfulle.

Være lydhøre for barnas 
innspill og uttrykk.

Veilede i 
konflikthåndtering.

God tid til tilvenning av 
nye og gamle barn.

Anerkjenne barnas 
omsorgshandlinger ved 
ord og gester.

Bidra til å støtte barna i 
deres samhandlinger.

Barn som viser omsorg 
for sine venner.

Barn som er trygge på å 
både gi og få omsorg.

Barn som selv gir 
tilbakemeldinger på 
omsorgshandlinger.

Barn som opplever at de 
har egenverdi og tør å ta 
sin plass i gruppen.

OMSORG 
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STYRINGS-
DOKUMENTER

MÅL
BARNA SKAL

VOKSENROLLEN TILTAK KJENNETEGN VED 
MÅLOPPNÅELSE

Barnehageloven §3 sier 
følgende: 
”Barn i barnehagen
har rett til å gi uttrykk
for sitt syn på
barnehagens daglige
virksomhet. Barn skal
jevnlig få mulighet til
aktiv deltagelse i
planlegging og vurdering 
av barnehagens 
virksomhet”.

Være deltagende i 
planlegging, 
dokumentasjon og 
evaluering.

Oppleve at deres innspill 
har betydning.

Få gi uttrykk for sitt syn 
på barnehagen.

Oppleve seg sett ut ifra 
sine tanker og følelser.

Voksne som observerer 
og engasjerer seg i 
barnas interesser.

Tar seg tid til barna og 
lytter til deres innspill.

Sørge for at materialer 
og leker er tilgjengelige 
for barna.

Legge til rette for ulike 
erfaringer.

Tydelige rammer.

Være åpen for spørsmål.

Samtaler med barna om 
ulike aktiviteter.

Dramapedagogikk.

Undre seg i samtale 
med barna.

Snakke med barna om 
deres følelser og 
opplevelser, og 
anerkjenne disse.

Barnas innspill blir tatt 
med i planlegging og 
vurdering.

Barna tør å by på seg 
selv.

Barna føler at de blir 
tatt på alvor.

BARNS MEDVIRKNING
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For å reflektere sammen med barna om 
ulike teamer bruker vi ofte en historie 
som utgangspunkt. Her med historien 
om « de tre hønene»
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STYRINGS-
DOKUMENTER

MÅL
BARNA SKAL

VOKSENROLLEN TILTAK KJENNETEGN VED 
MÅLOPPNÅELSE

Rammeplanen s. 10
«barnehagen skal 
fremme likeverd og 
likestilling uavhengig av 
kjønn, funksjonsevne, 
seksuell orientering, 
kjønnsuttrykk, etnisitet, 
kultur, sosial status, 
språk, religion og 
livssyn.»

Uansett alder og kjønn 
erfare seg selv som en 
viktig bidragsyter i 
barnehagens fellesskap.

Tørre å si nei uten å 
frykte at de skal bli 
ekskludert.

Voksne som har evne og 
vilje til å studere og 
vurdere seg selv som 
bidragsyter i relasjon 
med barna.

Anerkjennende 
holdninger til barna.

Lytter, støtter og 
utfordrer barna.

Voksne som gir barna 
verktøy til å bruke i 
samspill med andre.

Prosjekter om kropp, 
kultur, yrker, land (o.l.) 
for å studere ulikheter 
og likheter.

Barna behandles ulikt ut 
i fra deres særegne 
forutsetninger.

Barn som har behov for 
særskilt oppfølging blir 
tatt på alvor.

LIKEVERD
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STYRINGS-
DOKUMENTER

MÅL
BARNA SKAL

VOKSENROLLEN TILTAK KJENNETEGN VED 
MÅLOPPNÅELSE

Rammeplanen s 10
« Barnehagen skal 
bygge sin virksomhet på 
prinsippet om likestilling 
og ikke-diskriminering 
og bidra til at barna 
møter og skaper et 
likestilt samfunn.»

Ha like muligheter til å 
bli sett og hørt, og 
oppmuntres til å delta i 
fellesskap i alle 
aktiviteter 

De voksne gir barna 
tilgang til flere praksiser 
og tankesett som åpner 
for mangfold i det å 
være jente eller gutt.

Voksne som er like 
opptatt av jenter og 
gutter.

Voksne som er 
kjønnsnøytrale i 
samtaleemner (eks. 
farger, klær, leker).

Måten vi møter barna 
på er uavhengig av 
kjønn.

Stimulere til rollelek 
hvor barna kan ta ulike 
roller.

Barna velger selv rolle 
når vi har teater.

Likestilling som tema for 
at ansatte skal være 
bevisste sin egen rolle 
og sine holdninger.

Barna leker både med 
gutter og jenter.

Finnes ingen gutter eller 
jenteleker.

Barna velger de rollene 
de vil ha uavhengig av 
kjønn.

LIKESTILLING



NOTATER

29



30

STYRINGS-
DOKUMENTER

MÅL
BARNA SKAL

VOKSENROLLEN TILTAK KJENNETEGN VED 
MÅLOPPNÅELSE

Kulturloven sier at man 
skal oppleve et 
mangfold av 
kulturuttrykk. Det kan 
være dans, teater, 
musikk, kulturhistorie, 
film, visuell kunst mm. 
Jo flere uttrykksformer 
barna har tilgang til, jo 
mer variert og aktivt kan 
de forholde seg til 
verden.

Utvikle sin fantasi og 
skaperglede.

Lære å uttrykke seg 
både språklig, sosialt og 
motorisk.

Utvikle sine kreative 
sider.

De ansatte må være 
åpne for å reflektere 
over egne verdier og 
holdninger.

Formidle tradisjoner 
gjennom litteratur, sang 
og drama.

Verdsette barnekulturen 
og formidle dens 
særpreg.

La toddlerkulturen leve 
på liten base.

Legge til rette for at 
barna skal være 
selvstendige og ta egne 
valg.

Fellessamlinger

Fellesprosjekter med 
utgangspunkt i 
barnekulturen.

Teater

Førskolebarna lager sitt 
eget bursdagsteater og 
forestilling.

Formingsaktiviteter

Legge til rette for lek.

Sangleker

Barna er trygge på seg 
selv, og tør å delta på 
ulike arenaer i 
barnehagen (teater, 
sang, dans, 
fellesaktiviteter mm.)

Barna er med på å 
forme tema og innhold.

Barna får lytte til musikk 
de er opptatt av.

BARNEHAGEN SOM KULTURARENA
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STYRINGS-
DOKUMENTER

MÅL
BARNA SKAL

VOKSENROLLEN TILTAK KJENNETEGN VED 
MÅLOPPNÅELSE

Rammeplanen s. 10 og 
11
«Barna skal lære å ta 
vare på seg selv, 
hverandre og naturen.

Barnehagen skal bidra til 
at barna kan forstå at 
dagens handlinger har 
konsekvenser for 
fremtiden.

Barnehagen skal være et 
trygt og utfordrende 
sted der barna kan 
prøve ut ulike sider ved 
samspill, fellesskap og 
vennskap.»

Forstå  sammenhengen i 
naturen, hvordan vi kan 
forvalte den og utnytte 
den ressurser.

Få grunnlag for å utvikle 
matglede og sunne 
helsevaner.

Barna skal få støtte i å 
mestre motgang, 
håndtere utfordringer 
og bli kjent med egne og 
andres følelser.

Aktiv og kunnskapsrik 
voksen som kan tilby 
utstyr og være 
medundrende, 
støttende og 
medlærende.

Bidra til barnas trivsel, 
livsglede, mestring og 
følelse av egenverd.

Forebygge krenkelser og 
mobbing.

Skal kjenne 
opplysningsplikten til 
barnevernet. Jf
barnehageloven §22.

Gå på tur i nærmiljøet.

Måltider og matlaging.

Samlinger med fokus på 
sosial kompetanse.

Undre seg sammen med 
barna.

Fokus på miljø og 
refleksjoner.

Barna har kunnskap om 
at hver enkelt person 
utgjør en forskjell 
ovenfor naturen og 
hvordan andre har det.

BÆREKRAFTIG UTVIKLING
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PROGRESJONSPLAN FOR FAGOMRÅDENE I RAMMEPLANEN

Barnehagen har en progresjonsplan for fagområdene i Rammeplanen. Personalet bruker denne planen som et arbeidsdokument
når aktiviteter planlegges. Det er allikevel nødvendig å påpeke at progresjon er en prosess - resultatet måles ikke. Synlig vekst og
utvikling er i fokus. De minste skal få være små og det viktigste vi som ansatte kan gjøre er å legge til rette for at toddlerkulturen
skal få blomstre i vår barnehage. Barna skal få økte utfordringer i takt med egen utvikling og ikke bare i forhold til alder.

KOMMUNIKA-
SJON, SPRÅK OG 
TEKST

KROPP, 
BEVEGELSE OG 
HELSE

KUNST, KULTUR 
OG KREATIVITET

NATUR, MILJØ 
OG TEKNIKK

ETIKK, RELIGION 
OG FILOSOFI.

NÆRMILJØ OG 
SAMFUNN

ANTALL, ROM 
OG FORM.

Barnehagen skal 
bidra til at barn 
leker med språk, 
symboler og tekst 
og stimulere til 
språklig 
nysgjerrighet, 
bevissthet og 
utvikling.
(Rammeplanen s. 
48)

Barnehagen skal 
legge til rette for 
at alle barn kan 
oppleve 
bevegelsesglede, 
matglede og 
matkultur, mentalt 
og sosialt velvære 
og fysisk og 
psykisk helse. 
(Rammeplanen s. 
49)

I barnehagen skal 
barna få estetiske 
erfaringer med 
kunst og kultur i 
ulike former og 
organisert på 
måter som gir 
barna anledning til 
utforsking, 
fordypning og 
progresjon. 
(Rammeplanen s. 
42)

Barnehagen skal 
legge til rette for 
at barna kan få et 
mangfold av 
naturopplevelser 
og få oppleve 
naturen som arena 
for lek og læring.
(Rammeplanen s. 
52)

Barnehagen skal la 
barna få kjennskap 
til fortellinger, 
tradisjoner, 
verdier og 
høytider i ulike 
religioner og 
livssyn og 
erfaringer med at 
kulturelle uttrykk 
har egenverdi.
(Rammeplanen s. 
54)

Barnehagen skal
bidra til kunnskap 
og erfaring med 
lokale tradisjoner, 
samfunns-
institusjoner og 
yrker slik at barna 
kan oppleve 
tilhørighet til 
nærmiljøet. 
(Rammeplanen s. 
56)

Arbeid med 
fagområdet skal 
stimulere barnas 
undring, 
nysgjerrighet og 
motivasjon for 
problemløsning.
(Rammeplanen s. 
53)

34
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KOMMUNIKASJON, 
SPRÅK OG TEKST

KROPP, BEVEGELSE,
MAT OG HELSE.

KUNST, KULTUR 
OG KREATIVITET

NATUR, MILJØ OG 
TEKNOLOGI

ETIKK, RELIGION 
OG FILOSOFI

MÅL

Barnet skal..

Få en begynnende 
forståelse for 
hverdagsbegreper 
samt utforske 
språket.

Bli introdusert 
for enkle eventyr 
og historier.

Få varierte 
bevegelses-
opplevelser 
som legger til rette for 
utvikling og mestring.

Få varierte erfaringer 
og uttrykk.

Få inspirasjon til lek via 
dramakulturen vår.

Få oppleve deltagelse av 
en tilhørighet.

Få oppleve glede ved å 
være ute og for nye 
oppdagelser.

Få en begynnende 
forståelse av respekt 
for nærmiljø og natur.

Få oppfordring, 
og da en 
begynnende 
forståelse, til å 
være gode mot 
andre, trøste og 
hjelpe.

Få delta ved ulike 
markeringer av 
tradisjoner 
og høytider.

TILTAK

(Barnehagen 
gjør/skal legge 
til rette 
for, bidra til og 
fremme…)

Personale som språk-
bader .

Rim og regler

Musikk

Drama

Lottospill

Språkgrupper

Sanglek

Utelek

Tumleplass/ tumlelek.

Legge til rette 
for muligheten 
til selvstendighet.

Gode hygiene rutiner .

Introduksjon for ulike 
materialer.

Bruk av musikk og drama 
(bevegelse).

Delta på sine premisser 
under temaarbeid.

Legge til rette for å være 
ute, både i barnehagens 
uteområde og i 
nærmiljøet/ skogen.

Personale som undrer 
seg sammen med barna .

Veiledende personale 
som setter ord på 
følelser og handlinger .

Undring, samtale 
og fortellinger.

PROGRESJONSPLAN  - 1-2 ÅRINGENE (BUKKENE BRUSE OG GEITEKILLINGENE)
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NÆRMILJØ 
OG SAMFUNN

ANTALL, ROM 
OG FORM

LIVSMESTRING 
OG HELSE

KJENNETEGN FOR TODDLERNE
(1-2 – ÅRINGENE)

MÅL

Barnet skal..

Få bli kjent 
med barnehagens 
område og 
nærmiljøet.

Få være med i 
et inkluderende felles-
skap.

Få en gradvis tilnærming 
til matematiske begreper 
i barnehagehverdagen .

Få en begynnende
forståelse for egne og
andres følelser .

Få dekket behovet for nok 
ro og hvile, og mat og 
drikke .

Toddleren – den som stabber og går.

Kroppslig – bruker hele kroppen sin i:

• Bevegelser

• Språket – rapportere til oss gjennom det 
de gjør og lar det være opp til oss å fortolke 
og sette ord på handlingene deres .

• Leken/samspillet – de opplevelsene som skjer 
felles med barna, og samlek og herming.

• Toddleren trenger tumleplass for sin trang 
og spontanitet til å bruke hele kroppen – inne 
som ute.

TILTAK

(Barnehagen 
gjør/skal legger 
til rette 
for, bidra til og 
fremme…)

Være ute 
i barnehagens område 
og på turer rundt i 
nærmiljøet.

Personale
som inkluderer alle 
barn, og snakker 
om «hvem er 
barnet» og deres 
familie felles 
(f.eks. bildehusene 
til barna).

Rydding og sortering 
av leker.

Bruk av ulike 
preposisjoner i språket .

Eventyr, bøker og sang.

Veiledende personale som 
både setter ord på barnets 
følelser og som veileder 
i konfliktløsning.

Hvilestunder 
(dele barnegruppa, 
rolig lesetid, muligheten 
for ett fang) og 
tilrettelagt soving.

Matalternativer og egne 
tilgjengelige vannflasker 
gjennom dagen.

PROGRESJONSPLAN  - 1-2 ÅRINGENE (BUKKENE BRUSE OG GEITEKILLINGENE)
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KOMMUNIKASJON, 
SPRÅK OG TEKST

KROPP, BEVEGELSE,
MAT OG HELSE.

KUNST, KULTUR 
OG KREATIVITET

NATUR, MILJØ OG 
TEKNOLOGI

ETIKK, RELIGION 
OG FILOSOFI

MÅL

Barnet skal..

Få en videreutviklet 
forståelse for 
hverdagsbegreper.

Utforske språket .

Bli introdusert for enkle 
eventyr og historier.

Få varierte opplevelser 
gjennom å stimulere 
til bevegelse, og legge til 
rette for mestring.

Få varierte erfaringer 
og uttrykk.

Få inspirasjon til lek via 
drama .

Få føle en tilhørighet.

Få oppleve glede ved å 
være ute og for 
nye oppdagelser 
i nærmiljøet.

Begynnende respekt 
for nærmiljø og natur .

Oppfordres til å være 
gode mot andre, 
trøste og hjelpe .

Delta ved ulike 
markeringer 
av tradisjoner og 
høytider .

TILTAK

(Barnehagen 
gjør/skal legger 
til rette 
for, bidra til og 
fremme…)

Rim og regler

Musikk

Drama

Lottospill

Språkgrupper

Språkbading

Sanglek

Utelek

Fokusere på 
selvstendighet.

Tilrettelegge for gode 
rutiner i forhold til 
hygiene.

Introduksjon for ulike 
materialer .

Bruk av musikk og drama 
(bevegelse) .

Delta på sine premisser 
under temaarbeid.

Legge til rette for å være 
ute.

Undre seg sammen 
med barna.

Undring, samtale og 
fortellinger .

Veilede barnet til å få 
en forståelse for 
normer og regler.

Personalet fremstår 
som gode 
rollemodeller.

PROGRESJONSPLAN  - 2-3 ÅRINGENE (BUKKENE BRUSE OG GEITEKILLINGENE)
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NÆRMILJØ OG SAMFUNN. ANTALL, ROM OG FORM. LIVSMESTRING 
OG HELSE

KJENNETEGN FOR TODDLERNE (2-3 –
ÅRINGENE)

MÅL

Barnet skal…

Bli kjent med seg selv.

Bli kjent med barnehagens 
område og nærmiljø.

Få en gradvis tilnærming 
til matematiske begreper 
i barnehagehverdagen .

Få en forståelse for egne 
følelser og en 
begynnende forståelse 
for andres følelser og 
behov.

Få dekket behovet for ro og 
hvile .

Toddleren – den som stabber og går.

Kroppslig – bruker hele kroppen sin i:

• Bevegelser

• Språket – rapportere til oss gjennom det 
de gjør og lar det være opp til oss å 
fortolke og sette ord på handlingene 
deres.

• Leken/samspillet – de opplevelsene 
som skjer felles med barna, og samlek
og herming.

• Toddleren trenger tumleplass for sin 
trang og spontanitet til å bruke hele 
kroppen – inne som ute.

TILTAK

(Barnehagen 
gjør/skal legge 
til rette for, 
bidra til og 
fremme …)

Veilede barna til selv å 
sette egne grenser.

At barna får muligheten til 
å bidra til fellesskapet 
i barnehagen.

Rydding og sortering 
av leker.

Bruk av ulike preposisjoner 
i språket .

Eventyr, bøkerg sang.

Sette ord på og 
synliggjøre følelser.

Oppfordrer barna til å sette 
ord på egne følelsene.

Veileder barna i 
konflikthåndtering.

Hvilestunder, mulighet 
for avslapping og soving.

PROGRESJONSPLAN  - 2-3 ÅRINGENE (BUKKENE BRUSE OG GEITEKILLINGENE)
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KOMMUNIKASJON, 
SPRÅK OG TEKST

KROPP, BEVEGELSE,
MAT OG HELSE.

KUNST, KULTUR 
OG KREATIVITET

NATUR, MILJØ OG 
TEKNOLOGI

MÅL

Barnet skal..

Utforske språklyder .

Samtale og samhandle 
med andre.

Gi/ vise utrykk for egne 
behov og ønsker.

Lytte til andre.

Bruke språket sitt aktivt.

Slutte med bleie.

Ha større utholdenhet .

Utforske grovmotoriske og 
finmotoriske ferdigheter.

Føle mestring i 
matsituasjon og 
påkledning.

Få varierte erfaringer og 
inntrykk.

Ha ønske om å delta i felles 
arrangementer. 

Delta i samlinger .

Ha tilgang til et stimulerende 
miljø som innbyr til kreativitet 
og skaperglede .

Få inspirasjon til lek via drama.

Oppleve glede ved å være i 
naturen .

Erfare og bli nysgjerrig på 
eksperimenter og hvordan 
ting henger sammen.

Dyr og natur

TILTAK

(Barnehagen 
gjør/skal legge til 
rette for, bidra til 
og fremme…)

Samspill og lek

Musikk

Drama/eventyr/rolle-lek

Konkreter

Lek-og språkgrupper

Aldersinndelte grupper

Formelle og uformelle 
situasjoner.

Mat

Garderobe

Hverdagssituasjoner

Delta på fellessamlinger.

Skape trygghet rundt det å 
delta på teater.

Bruk av musikk, bevegelse, 
rytme og drama.

Bli introdusert for ulike 
materialer og uttrykk.

Ute i all slags vær.

Eksperimenter

Undre seg sammen.

Voksne og barn som 
oppdager og skaper 
nysgjerrighet sammen.

Lærer om dyr og natur-
ser på det vi har rundt 
osss

PROGRESJONSPLAN  - 3- 5 ÅRINGENE (ASKELADDEN OG REVEENKA)
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ETIKK, RELIGION OG 
FILOSOFI

NÆRMILJØ OG SAMFUNN ANTALL, ROM OG FORM LIVSMESTRING 
OG HELSE

MÅL

Barnet skal..

Vise begynnende 
følelsesregulering.

Bli kjent med at vi alle er 
forskjellige.

Få nærmere kjennskap til 
høytider og tradisjoner.

Få innsikt i ulike kulturer.

Inkludere andre.

Undre seg sammen.

Bli kjent med barnehagens 
nærområde og bygda vår.

Oppleve at det er verdifullt og 
betydningsfullt.

Vite at det har påvirknings-
muligheter og 
medbestemmelse .

Få oppleve glede og 
nysgjerrighet ved å 
utforske matematikk.

Få leke, undre seg og 
bruke sin nysgjerrighet til å 
utforske former, farger, 
tall og størrelser.

Få en forståelse for egne 
og andres følelser.

Få en forståelse av 
familien min, hvem er jeg.

Få ro og hvile.

TILTAK

(Barnehagen 
gjør/ skal
legge til rette 
for, bidra til og 
fremme…)

Samtale om følelser.

Prate om høytider og hva de 
markerer.

Skape rom for undring og 
ettertanke.

Turer i nærmiljøet.

Bruke biblioteket og 
idrettsanlegget og andre tilbud 
i barnehagens nærmiljø.

Markere samefolkets dag og 
FN dagen.

Lese synge og dramatisere. 

Telleregler og sanger.

Bruk av matematiske 
begreper.

Eksperimenter

Sortering

Konstruksjon

Spill

Grønne og røde tanker.

Bli kjent med seg selv og 
kjenne mestring.

Massasjefortellinger, 
hvilestunder og avslapping.

PROGRESJONSPLAN  - 3- 5 ÅRINGENE (ASKELADDEN OG REVEENKA)
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Kjennetegn for 3-5 – åringene

3–5-åringene preges av aktiv lek. Hos 3-åringene er utforskertrangen og grovmotoriske aktiviteter ennå favorittene, men en begynnende interesse for 
rollelek 3-åringene er fremdeles små barn, og har et stort behov for fysisk nærhet og god omsorg fra de voksne.

Når barnet fyller 4 og etterhvert 5 år, går barnet over i en "roligere" periode med interesse for flere bord aktiviteter og leker/spill med regler. 4–5-åringenes 
stadige bedre utviklede finmotorikk gjør sitt til at aktiviteter som f.eks. å tre perler og fingerhekle med garn er lystbetont. Flere grov- og finmotoriske 
ferdigheter hos barna er nå godt utviklet og gir barna en opplevelse av å mestre.

Språket er i en rivende utvikling, og mange 3-åringer snakker i setninger med tre til fem/seks ord.
4–5-åringenekan gjenfortelle historier i større grad, og har en forkjærlighet for vitser og gåter, rim og regler.

3-åringene synes det er utfordrende å vente på tur og vil gjerne ha sine behov tilfredsstilt her-og-nå. 4–5-åringene tåler bedre å vente på tur og å få beskjed 
om å vente litt. De forstår lettere forskjell på rett og galt og kan lettere justere adferden med verbal rettledning.

3-åringene kan fint klare å konsentrere seg, men ikke alltid over så veldig lang tid. Det er selvfølgelig store individuelle forskjeller på 3-, 4- og 5-åringer, men 
3-åringene fortrekker nok fysisk lek og bevegelse framfor å sitte stille ved et bord å tegne. 3-åringene har begynt å tegne menneskelignende tegninger, ofte 
det vi på fagspråket kaller "hodefotinger". 4–5-åringene kan konsentrerer seg i lengre tid av gangen med å spille spill eller bygge konstruksjoner. Mange kan 
følge bruksanvisninger på Lego og andre byggverk. De er også godt kjent med fargene og tegner både mennesker og kjøretøy. Ofte er tegningene 
virkelighetsnære og detaljrike som f.eks. fingre med ring. Noen skriver navnet sitt, men snur ofte bokstaver speilvendt. De benytter "pinsettgrepet" når de 
bruker blyant og klarer som regel å klippe med saks.

NOTATER:



NOTATER
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KOMMUNIKASJON SPRÅK 
OG TEKST

KROPP, BEVEGELSE OG 
HELSE.

KUNST, KULTUR OG 
KREATIVITET

NATUR, MILJØ  OG 
TEKNIKK.

MÅL Forstå og følge
kollektive beskjeder.

Løse konflikter med
ord.

Variert innhold av 
språkstimulering.

Gi barna allsidig 
bevegelseserfaring og 
mestringsfølelse.

Barna skal få et bevisst 
forhold til egen kropp.

Vi skal ha et miljø som 
stimulerer til kreativitet og 
skaperglede hvor det er rom 
for personlige uttrykk.

Barna deltar i ulike 
dramatiseringer.

Ha kjennskap til samspill i 
naturen.

Stimulere til nysgjerrighet og 
oppdagelse.

TILTAK Gode lekearenaer.

Sanger, historier, teater.

Tekstskaping.

Drama

Førskoleaktiviteter.

Turer

MiniRøris

Fysiske aktiviteter

Matlaging

Kroppen og følelser som 
tema.

Julespill

Bursdagsteater

Forming og konstruksjon

Dagens fotograf på 
førskoledagen

Veien og ikke målet er 
viktigst på tur.

Voksne som oppdager og 
skaper nysgjerrighet i 
samspill med barna.

PROGRESJONSPLAN  - FØRSKOLEGRUPPA 5-6 åringene (DOVREGUBBEN)
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ETIKK, RELIGION 
OG FILOSOFI.

NÆRMILJØ OG 
SAMFUNN

ANTALL, ROM OG 
FORM

LIVSMESTRING OG 
HELSE 

KJENNETEGN FOR FØRSKOLEBARNA

MÅL Bidra til at barna 
utvikler toleranse 
og respekt for 
hvert enkelt 
individ.

Tid og rom for 
filosofi.

Kjennskap til 
høytider vi feirer i 
Norge og andre 
land.

Kjennskap til samisk 
kultur. 

Barna skal vite at de 
kan påvirke.

Kjennskap til bygda 
vår og Alf Prøysen.

Bidra til at barna 
får utforske og leke 
med form, farger, 
tall og størrelser.

Dette temaet skal 
bidra til at barna blir 
bedre kjent med seg 
selv, kroppen, 
grunnfølelsene og 
sanseinntrykk. Barna 
skal finne ut av egen 
styrke og finne ro og 
hvile. Kunne sette 
egne grenser, men 
også respektere 
andres.

Det siste året i barnehagen er fylt med 
forventning og spenning. Det siste året 
skal ikke bli et år de vener på å begynne 
på skolen, men et år fylt med lek og 
læring som skaper grunnlaget for 
overgangen.
Førskolebarna søker kunnskap, de er 
nysgjerrige, vitebegjærlig og filosoferer 
over stort og smått. 
Venner er viktig, men de er og i en alder 
hvor de posisjonerer seg i forhold til 
hverandre, så vi legger stor vekt på å 
bygge en kultur basert på samhold og 
samarbeid, både barn – barn og barn-
voksen.

TILTAK Drama

Filosofere over 
temaer som 
vennskap.

Markere høytider

Julespill

Turer i nærmiljøet

Markere 
samefolkets dag og 
FN-dagen.

Lese og synge 
Prøysen.

Trekke fagområdet 
inn i hverdagen.

Telleregler

Spill

Konstruksjon.

Bruk av bla «Mia 
det er meg».
Samlinger med 
ulike tema 
gjennom året.

PROGRESJONSPLAN  - FØRSKOLEGRUPPA 5-6 åringene (DOVREGUBBEN)
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STYRINGS-
DOKUMENTER

PLANLEGGING DOKUMENTASJON VURDERING UNDERSØKELSER

«Barnehagen er en 
pedagogisk virksomhet 
som skal planlegges, 
dokumenteres og 
vurderes» 

«gjennomføring av 
planene må være så 
fleksible at det gir rom 
for barns medvirkning»

«systematisk 
vurderingsarbeid legger 
grunnlaget for 
barnehagen som 
lærende organisasjon» 
Rammeplanen side 37-
40 

Planlegging av det 
pedagogiske opplegget 
gjøres på møter og i 
ubunden tid som 
pedagogene har. Det 
planlegges i dialog med 
personalet og barna. 
Planleggingen foregår på 
gruppenivå, men også i 
forhold til enkeltbarn. 

Årshjulet sammen med 
temaer i rammeplanen 
og periodeplaner danner 
et grunnlag for temaer 
og prosjekter.

Periodeplan

Dagsrapporter/MyKid

Bilder

Muntlige 
tilbakemeldinger

Tegninger, og andre ting 
barna lager/skaper, og 
teater som de viser frem

Barnas permer

Vi foretar jevnlig 
evalueringer og 
kvalitetssikring av mål, 
innehold, virkemidler, 
barnegrupper, 
enkeltbarn, arbeidsmiljø, 
rutiner osv.

Barna er deltagende i 
evaluering av aktiviteter 
og prosjekter, samt 
daglige tilbakemeldinger 
om hvordan aktiviteter/ 
dagen har vært.

Hvert år gjennomfører 
FUS-barnehagene en 
brukerundersøkelse for 
alle foresatte. Personalet 
gjennomfører en 
medarbeiderundersøkelse. 
I etterkant av disse 
undersøkelsene lages det 
en handlingsplan med 
fokusområder for 
kommende år. 

PLANLEGGING, DOKUMENTASJON OG VURDERING
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NY I BARNEHAGEN 
-MÅL

NY I BARNEHAGEN 
-TILTAK

OVERGANG I BHG
-MÅL

OVERGANG I BHG
-TILTAK

Barnet knytter seg til de 
voksne som sekundære 
omsorgspersoner og trygg 
base. 

Foreldrene opplever trygghet 
ved å ved levere barnet i 
barnehagen.

Voksne som utøver omsorg og 
har kunnskap om relasjon og 
tilknytning.

Personalet er deltagende og i 
samhandling ut i fra barnets 
interesser, følelser og behov.

God dialog og 
kunnskapsoverføring i forkant 
og underveis mellom foreldre 
og ansatte.

Barnehagen skal legge til rette 
for at det enkelte barns og 
foreldres behov for trygghet 
skal ivaretas ved overgang til 
ny gruppe.

Barnet opplever trygghet i seg 
selv.

Barnet har erfart mange gode 
samspillsrelasjoner.

Barnet gleder seg til å begynne 
på ny gruppe.

Barnet er på organiserte besøk 
på ny gruppe.

Overgangssamtaler mellom 
pedagoger ved behov.

Overgangssamtale med 
foreldre blir avtalt mellom 
foreldre og personalet ved 
behov.

Voksne framsnakker
overgangen til ny gruppe.

Foreldremøte for barn som kal 
begynne på stor base før 
sommeren.
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STYRINGS-
DOKUMENTER

MÅL
“BARNA SKAL”

SOSIALE MÅL KUNNSKAPSMÅL VOKSENROLLEN

Barnehageloven §2, 
barnehagens innehold, 
5. ledd, og som et 
grunnlag for livslang
læring.

Rammeplanen s 33.

“Barnehagen skal i

samarbeid med 

foreldre og skolen

legge til rette for at 

barna kan få en trygg

og god overgang fra

barnehage til skole og

eventuelt

Skolefritidsordning”. 

Oppleve hverdagen der 
de erfarer gode 
læringsprosesser i 
samspill og 
samhandling.

Ha kompetanse i 
henhold til 
egenledelseshjulet. 

Kunne lytte aktivt til 
hverandre.

Oppleve trygghet i å få 
fokus.

Kunne planlegge og 
samarbeide i et 
prosjekt.

Oppleve at vi lærer av 
hverandre.

Kunne bruke sin 
kreativitet individuelt og 
i samspill.

Kunne uttrykke tanker 
og refleksjoner.

Utvikle lekeferdigheter.

Barna lærer å skrive 
navnet sitt

Barna får kjennskap til 
ulike ordbilder, ordets 
rytme og bokstavlyder.

Barna får kjennskap til 
ulike språk.

Barna har forståelse 
for tallmengde opp til 
fem.

Barna har kjennskap til 
ulike geometriske 
former.

Barna lærer noe tekst, i 
form av sanger, rim, 
regler og replikker.

Støtte og bistå barna i 
deres nysgjerrighet, 
kreativitet og 
vitebegjær.

Ta utgangspunkt i 
barnas interesser, 
undringer, kunnskaper 
og ferdigheter.

OVERGANG BARNEHAGE -SKOLE 
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STYRINGS-
DOKUMENTER

MÅL KVALITET TEMAER FORA FOR 
KOMPETANSE-
HEVING

Som pedagogisk 
samfunnsinstitusjon 
må barnehagen være i 
endring og utvikling.
Barnehagen skal være 
en lærende 
organisasjon slik at den 
er rustet til å møte nye 
krav og utfordringer.
Kvalitetsutvikling i 
barnehagen innebærer 
en stadig utvikling av 
personalets
kompetanse. 

Alle ansatte skal vite 
hva som ligger i våre 
styringsdokumenter, 
og kunne overføre 
dette i praksis.

Alle ansatte skal være i 
utvikling, tilegne seg ny 
kunnskap og reflektere 
over egen praksis.

Alle ansatte skal få 
utfordringer som gir 
nye erfaringer og 
mestringsfølelse.

Driften av barnehagen 
skal baseres på nyere 
forsking .

Class – barnet først

Førstehjelp, HMS

Lek

Drama

FUS etiske retningslinjer 
og verdier

FUS serviceerklæring

Verdiskapende arbeid

Rammeplanen

Årsplanen

Open to learning OTL

CLASS

Psykisk helse

Anerkjennende 
kommunikasjon

Voksenrollen

BTI

Inkluderende miljø

OTL

Gruppemøter

Ledermøter

Personalmøter

Planleggingsdager

Kurs i regi av FUS

Eksterne kurs

Veiledning 

KOMPETANSEHEVING FOR ANSATTE
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Barnet først og CLASS

Egenledelse og CLASS er en del av 
vår kompetanseheving for å sikre at 
vi har god kvalitet i møte med hvert 
enkelt barn. 



SAMARBEID HJEM - BARNEHAGE
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STYRINGS-
DOKUMENTER

MÅL SAMARBEIDSFORA KJENNETEGN VED 
MÅLOPPNÅELSE

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, 
jf. Barnehageloven §1

Hjem og barnehage har et 
godt samarbeid med barnets 
beste i fokus. 

Levere og hentesituasjon

Utviklings-samtaler

Foreldremøter

SU – møter

Dugnad

Sommerfest

Barnehagen og foreldrene har 
et samarbeid preget av åpen 
dialog hvor barnas beste er i 
fokus.

Foreldre skal oppleve at deres 
innspill blir tatt på alvor. 

Det skal være rom for både 
positive og negative 
tilbakemeldinger.



SAMARBEIDSPARTNERE OG KULTURBEGIVENHETER

SAMARBEIDSPARTNERE KULTURBEGIVENHETER

Foreldre

Foreldreråd og SU

Nittedal kommune

Fus nettverk og hovedkontor

Rotnes Bruk

Andre barnehager i Nittedal

Helsestasjon

Brannvesenet

Barnevernstjenesten

Pedagogisk – psykologisk tjeneste

Grunnskolene i Nittedal

Høgskoler

FN – dagen 

Lucia

Gledesverksted

Nissefest

Julelusj

Samenes nasjonaldag

Karneval

Markering av påsken og jul

Markering av Norges nasjonaldag

Sommeravslutning

Bursdagsteter – bursdagsfeiring med hvert barn i fokus

Dovre show 

Nasjonale eller lokale jubileer


