
ÅRSPLAN 2019-20
SAMMEN GIR VI BARNEHAGEN VERDI, LEK OG GLEDE, 

HVERDAGSMAGI OG VENNEGARANTI.



1. VELKOMMEN TIL LILLEHAGEN FUS AS!
Barnehagen er privat, eies av Trygge barnehager og driftes av firmaet FUS as, en av Norges største private barnehagekjeder. FUS er et uttrykk som betyr det å 
være først og viktigst, hvilket passer inn i målet om å skape landets beste barnehager.
Barnehagen vår har flotte lokaler og ca 4 mål uteområde i utkanten av Lillestrøm med et hyggelig nærmiljø og gode turmuligheter. Barnehagen åpnet i 2003 
og er fylt med 82 glade, lekne og nysgjerrige barn. Vi er denne høsten til sammen 21 glødende og kreative voksne fordelt på fem aldersrene avdelinger. Av 
disse personene har vi 1 daglig leder, 8 pedagoger, 4 fagarbeidere, 5 assistenter, 
2 tilleggsressurser samt 1 kontormedarbeider i 25 % stilling.
I tillegg tar vi i perioder i mot studenter fra høyskoler og personer i ulik praksis. 

Lillehagen FUS barnehage har følgende styringsdokumenter;
•Lov om barnehager
•Forskrift om rammeplan
•Forskrift om miljørettet helsevern
•Overordnet fagplan for FUS barnehagene
•Vedtekter
•Serviceerklæring og etiske retningslinjer felles for FUS barnehagene
•Felles visjon og verdigrunnlag som en del av FUS barnehagene
•Årsplan over 1 år
•Progresjonsplan
•Prosjektrapporter
•Merkedager gjennom året
•Langsiktig kompetanseplan
•Resultater, mål og tiltak i forbindelse med medarbeider- og brukerundersøkelser

Se ellers vår hjemmeside http://fus.no/lillehagen for kontaktinfo.

Våre samarbeidspartnere er foreldre, eier og FUS, barnehageadministrasjonen i Skedsmo kommune som tilsynsorgan, de kommunale og private 
barnehagene i kommunen, FUS barnehagene på Romerike, helsestasjonen, fysioterapeut, barnevern, PPA og logoped.

http://fus.no/lillehagen


FUS konsernet har noen områder vi ønsker å styrke barnehagene på. Vi skal være de beste barnehagene i landet, med kvalitet som kan måles og gi 
det best mulig tilbudet til alle FUS barna. Områder konsernet ønsker utvikling innen er:
- Egenledelse gjennom lek og læring
- Relasjonskompetanse
- Ledelse og veiledning
- Barnehagebasert kompetanseutvikling

Gjennom kvalitetsutviklingsverktøyet Class skal barnehagene utvikles til å bli enda mer bevisst på kvaliteten vi gir barna. Fra januar 2019 prøver 
enkelte FUS barnehager ut CLASS, før det senere skal brukes i alle barnehagene.

HENSIKT MED ÅRSPLAN 

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
•Skal styre barnehagen i en bevisst og uttalt retning
•Utgangspunkt for foresattes mulighet til å kunne påvirke innholdet i barnehagen
•Grunnlag for tilsynsmyndighetenes (kommunens) kontroll med barnehagen
•Gi informasjon om eierstruktur og samarbeidspartnere



1.1 VISJON, VERDIER OG MÅL

Alle FUS barnehagene har et felles planverk som danner grunnlaget for videre arbeid. Det er utarbeidet felles retningslinjer som skal kjennetegne alle FUS 
barnehager i hele landet. Personalet i Lillehagen FUS har ansvar for at FUS sine verdier og satsningsområdet etterleves i praksis.
FUS vil at barnehagene skal legge grunnlag for livslang læring og aktiv deltakelse i et demokratisk samfunn. I FUS barnehagene skal barna alltid være i fokus –
de er fus!
Alle landets 181 FUS-barnehager jobber etter en felles visjon: 

Sammen har vi satt fem 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
• FUS barn får et variert og sunt kosthold

Glødende

Ved å være:
- Engasjerte
- I godt humør
- Lyttende
- Spre entusiasme
- Støttende til barnas 

ideer

Skapende

Ved å:
- Utforske sammen med 

barna
- Se muligheter
- Vise innlevelse
- Komme med gode 

ideer
- Møte og løse 

utfordringer

Tilstede-
værende

Ved å:
- Vise interesse
- Være på barnas nivå
- Bry oss om det barna 

sier
- Være fysisk tilstede
- Være psykisk tilstede
- Veilede barn i lek 
- -Vise omsorg

Sammen gir vi barndommen verdi, 
lek og glede, 

hverdagsmagi og vennegaranti

Visjonen leder videre til følgende tre verdier for 
den enkelte medarbeider som skal prege
alt vårt arbeid med barna, i personalgruppen
og i samarbeidet med foresatte:



TRIVSEL KOMMUNIKASJON LEDELSE KULTUR

FUS
ADMINISTRASJONEN

SATSNINGS-
OMRÅDER

RAMMEPLAN KOMMUNE/STAT

UTELIV PROSJEKT
LEK &

EGENLEDELSE
PEDAGOGISK

DOKUMENTASJON

BARNET FØRST

1.2 FUS HUSET

Dette huset kan leses begge veier og skal vise oss hvordan de ulike satsningsmålene, kulturen i 
barnehagen og barnehagens målsetning henger sammen. 
Nedenfra ligger alle føringer som ligger til grunn for drift, så kommer det personalet, kulturen og 
arbeidsmiljøet bidrar til. Så kommer Reggio Emilia som vi har lagt til grunn for arbeidet vårt. 
Deretter områdene vi skal bruke for å videreutvikle tilbudet og RE tenkningen vår. Taket i huset er « 
Barnet Først» som er Fus sitt slagord - og ut av pipa stiger røyken som sier at vi har som mål å bli 
Lillestrøm kommunes beste barnehage. 

REGGIO EMILIA



2. TRYGGHET OG TRIVSEL

Trygghet og tilknytning

Lillehagen FUS ønsker at hvert barn skal være den best mulige utgaven av seg selv. Gjennom å få frem det beste i hvert barn, blir de selvstendige, trygge 

og inkluderende – både som individer og som del av gruppen.

Vi ser at denne tenkningen er viktig gjennom hele barnehageløpet. Det er ikke gitt at barna forblir trygge og deres utrygghet kan komme til syne senere. 

Vi har vært vant til å ha mye fokus på trygghet i arbeidet med de minste barna. Vi har nå fått økt forståelse og kunnskap om viktigheten av dette også i 

arbeidet med de eldre barna i barnehagen. Vi kommer derfor i enda  større grad til å jobbe for å sikre at alle barn i Lillehagen FUS er trygge og har en god 

tilknytning til personalet.

Det er først når barnets grunnleggende behov for trygghet og omsorg blir tilfredsstilt, at det skapes et overskudd til utforsking og samspill med andre 

mennesker og omgivelsene. Arbeid med å skape trygghet og gi god omsorg handler i stor grad om relasjonsarbeid. Vi legger vekt på voksne som viser 

nærhet, oppmerksomhet og imøtekommenhet og har evnen til å lytte og et ønske om å forstå og bidra til å etablere en relasjon bygget på tillit og 

troverdighet. Slike relasjoner er av stor betydning for barnas trivsel, utvikling, læring og danningsprosess.  Når tryggheten er etablert kan barnet utforske 

omverdenen med hele seg, med sine sanser, følelser og intellekt 

Barnehagelivet består av mange rutiner og på mange måter en forutsigbar hverdag. Det består likevel også av en del endringer og overganger - som i livet 

forøvrig. Gjennom at barna  blir trygge og får en sunn og god tilknytning, kan det bli lettere å håndtere livets små og store utfordringer. Dette er erfaringer 

som er nyttig både som barn og som voksne

Hvordan skal vi i Lillehagen FUS jobbe med trygghet og tilknytning:

- Bruk av en tilvenningsmodellen (Lørenskogmodellen) med økt fokus på en trygg tilknytning

- Voksne som ser og blir kjent med hvert enkelt barn

- Voksne som er vare for endringer i gruppa/enkelt barn

- Gjennomføre barneintervjuer med 4- og 5-åringene på høsten

- Økt fokus og kunnskap om temaet

- Nært samarbeid, og god dialog med foresatte

- God informasjon til foreldre i alle årene for å sikre deres trygghet og tillit

- Tilvenningsbrosjyre med informasjon, opplysende teori og forventinger deles ut til alle nye foreldre

- Foreldremøte i april for foreldre med barn som begynner påfølgende høst

- Sabona som konflikthåndteringsverktøy

- Vi kjenner til og bruker COS i hverdagen vår og i foreldreveiledning

- Gjennomføre FUS sine læringsøkter som gir økt kompetanse, kunnskap innenfor området



3. REGGIO EMILIA INSPIRERER VÅR PEDAGOGISKE PLATTFORM
Lillehagen FUS sin pedagogiske plattform beskriver veien vi vil gå får å nå målene i rammeplanen for barnehager. Plattformen 
beskriver det menneskesynet og læringssynet som vi i Lillehagen FUS legger til grunn for vårt pedagogiske arbeid. Dette er i tråd med Reggio Emilia`s 
pedagogiske filosofi, som vi har vært inspirert av 
siden 2007. Den tar utgangspunkt i at barnet er kompetent og oppnår læring best ved å danne seg sine egne erfaringer. I det daglige arbeidet med barna, tar 
vi utgangspunkt i barnas nysgjerrighet, hva de er opptatt av og hvilke interesser de har. Vi mener det er viktig å gi barna rom for at de kan danne seg sine 
egne hypoteser
og selv søke svar. 
Læring skjer i og mellom mennesker. Vi lærer av hverandre. Vi er ulike og ser på verden med forskjellige øyne. Nettopp i denne forskjellen ligger muligheten 
til å 
utfordre våre egne tanker. Læring er en aktiv prosess; den krever refleksjon. Barnehagen skal være en arena der det legges til rette for læring som gir nyttig 
kunnskap 
og ferdigheter. Personalet skal bidra til danningsprosesser som gir gode holdninger, verdier og godt grunnlag for barnas egen erkjennelse. Vår samhandling 
med verden 
og våre medmennesker setter avtrykk. Noe skaper nye avtrykk, noe forsterker gamle. Dette er livslang læring. Vi legger vekt på voksne som støtter opp under 
barnas nysgjerrighet, undring, vitebegjær, lærelyst og kreativitet. Voksne som også fortsatt vil lære, og være nysgjerrige.

”Å undre seg er begynnelsen til større innsikt” 
(Gresk ordtak)

I Reggio Emilia`s pedagogiske filosofi har rommet stor betydning, og blir kalt den tredje pedagogen. Vi i Lillehagen Fus ønsker at rommene våre skal 
være spennende, inspirerende og gi barna lyst til å leke og lære. Vi ønsker å være bevisste i forhold til miljø og gjenbruk og ser på ReMida som en ressurs i 
prosjektarbeidene våre. ReMida betyr: -«alt» vi rører ved kan bli til gull. 

Reggio Emilia ønsker å se på barnet som en del av både demokratiet og nærmiljøet. Dette ønsker vi å se i sammenheng med bærekraftig utvikling. Vi i 
barnehagen skal bidra til at barna kan forstå at dagens handlinger har konsekvenser for fremtiden. Vi ønsker å gi barna en begynnende innsikt i hvordan ta 
vare på naturen ved daglig å kildesorter og bruke tilsynelatende verdiløst materiale til kreativt gjenbruk, ReMida. Ved å gi barna kunnskap om ulike 
næringskjeder, ønsker vi å sette i gang prosesser som gir barna et mer bevisst forhold til sammenhengene i naturen, og hvordan naturen og mennesket er 
avhengig av hverandre. Mat og matvareproduksjon er også en viktig del av bærekraftig utvikling og vi ønsker at barna skal få mye kunnskap og gode 
erfaringer for å kunne ta de riktige valgene for seg selv og andre.
Dette barnehageåret ønsker vi å bruke følgende områder for å styrke fokuset på Reggio Emilia:
- Egenledelse i lek og læring
- Prosjekt
- Uteliv
- Pedagogisk dokumentasjon

Et hårete mål om at noen fra barnehagen 
reiser til Reggio Emilia i Italia



3.1 EGENLEDELSE I LEK OG LÆRING

Egenledelse er evnen til å være aktiv og selvstendig i en oppgave over tid, og brukes som en samlebetegnelse på 
overordnede funksjoner i hjernen som setter i gang, styrer og regulerer atferden vår. Forskning viser at barn som får 
utvikle egenledelse gjennom å ta del i rolleleken, har de beste forutsetninger for videre utvikling. Leken er barnas egen 
arena for utvikling, humor og glede og blir derfor også barnas viktigste læringsarena. 

Egenledelse skapes og utvikles gjennom de erfaringer barnet gjør i samspill med andre, og da særlig gjennom leken, som er barns grunnleggende livs- og 
læringsform. Det gjelder både på det sosiale og det kognitive området. Barn med gode egenledelsesfunksjoner vil i større grad være i stand til å medvirke 
aktivt i eget liv og på ulike arenaer i samfunnet. Egenledelse vil bidra til å  styrke barnas sosiale egenskaper. For at barn skal mestre det å lede seg selv, må de 
tilegne seg ferdigheter i syv ulike egenledelses-funksjoner. Funksjonene er delt inn i et sosialt aspekt og et kognitivt aspekt.

Det kognitive aspektet: Hvordan barnet utnytter/utvikler sin mentale kapasitet
•Planlegging: barnet skal gradvis kunne analysere og forstå kontekster og utfordringer. Planlegge gjennomføringen av det de har tenkt. Delta aktivt og 
komme med forslag, stille seg spørsmålene: Hva skal gjøres? Hvordan skal dette gjøres? Hvilke ressurser har jeg? Hvor mye tid har jeg? 
•Organisering: barnet skal etterhvert kunne holde overblikk over oppgaven/aktiviteten samtidig som man holder på med enkelte deler av oppgaven. De 
utvikler en opplevelse av orden og struktur.
•Arbeidshukommelse: Barnet oppfatter instruksjoner og tar i bruk eksisterende kunnskap, lagrer ny kunnskap og husker regler/systemer

Det sosiale aspektet: Hvordan barnet er sammen med andre
•Igangsetting: barnets evne til komme i gang med aktiviteter og holde det gående. Hvordan de får til å ta initiativ
•Fleksibilitet: handler om barnets ferdigheter innen å skifte oppmerksomhet, tenkemåte eller perspektiv i en oppgave eller aktivitet. Barn som mester dette, 
har evnen 

til å finne nye løsninger på utfordringer. De vil oppleves som løsningsorienterte og gode på å kompromisse.
•Selvregulering: i et sosialt samspill må barnet kunne regulere og kontrollere egne handlinger, språk, tanker og følelser. Det skal gradvis kunne motstå og 
hemme egne   

impulser, vente på tur eller la andre få gjennomslag ved uenighet.
•Selvmonitorering: handler om å forstå reaksjonene ens egne handlinger og væremåter skaper hos andre og hvordan andres atferd påvirker en selv. Det 
handler om å lære av konsekvenser og kunne tilpasse atferden etter det, forstå sammenheng med «jeg gjorde det, derfor gjorde han sånn», empati, 
samarbeid, oppmerksomme på andres initiativ.

Dette innebærer at når vi jobber med å styrke barns egenledelse, jobber vi både med barnets egne ferdigheter og de fysiske og miljømessige rammene som 
finnes rundt barnet. Det er i tråd med vår pedagogiske plattform. Arbeidet fordrer også at personalet i barnehagen har den kunnskap som kreves om tema og 
er sin rolle bevisst i lek med barna. Leken har derfor høy prioritet hos oss og vi er glødende, skapende, tilstedeværende for å veilede barna i utviklingen av 
egenledelse.



Rolleleken er den mest avanserte leken barna holder på med. Her kan de øve seg i ferdigheter som å vente på tur, ta initiativ, finne leketema, kompromisse 
med andre, samarbeide med andre og de kan bearbeide ulike inntrykk. Men det er viktig å huske på at for barna er leken en verdi i seg selv, barn leker 
fordi de har lyst, ikke fordi de skal lære ulike ferdigheter. I rolleleken inntar barna ulike roller, de skaper seg scener, de finner opp handlinger og alt blir mulig.

Leken er barnets mest naturlige samspillsform, den gir erfaringer innen alle egenledelsesfunksjonene. Vi mener da ferdigheter de trenger for å komme inn i 
lek, og for å opprettholde og drive leken videre. Barn lærer av å observere andre i lek, noe det er viktig at de får tid og rom til å gjøre. De fleste barn deltar 
med liv og lyst i lek. God lek kjennetegnes ofte av barn som lar seg rive med og har det morsomt alene eller sammen med andre.

Utvikling av egenledelsesferdigheter skjer i relasjoner, hvor målet er likeverdighet mellom deltagerne slik tilfellet er i lek. Voksne skal gå inn i leken på 
barnas premisser, opptre som medspillere, og bistå slik at barna kan lære å mestre de ulike lekeferdighetene. For å støtte barna best mulig i leken må vi 
voksne være bevisst vår egen lekerolle og hvilken betydning de forskjellige rollene kan ha for utviklingen av leken.
Alle voksenrollene vil kunne tilføre leken noe betydningsfullt hvis den er valgt bevisst; for en ettåring vil en «primadonna» kunne gi inspirasjon til lek, mens 
en «uengasjert observatør» vil kunne observere i fred og finne ut av hva enkelte barn trenger mer erfaring med for å utvikle sin lekekompetanse. 
Arbeidet på hver avdeling må derfor tilpasses barnas alder og modning, men hovedfokuset vil til en hver tid være å sette barna i stand til å delta i god og 
variert rollelek. 

For å sikre arbeidet med rollelek og de voksnes lekeroller, skal vi i Lillehagen FUS:
• Få økt bevissthet rundt lekerollene
• Være aktive videreutviklere i lek, hvor vi underveis i leken tilfører nye elementer
• Være spontane medlekere som ser potensiale for lek i alle situasjoner, også i små 

rutinesituasjoner som ved bleieskift og måltider
• Gi barna opplevelser og inspirasjon til lek
• Bruke pedagogisk dokumentasjon som metode for å reflektere,

bevisstgjøre og utvikle oss rundt roller i leken, og bruke dette til å se alle barn i leken
• Gi opplevelser, inspirasjon og materiale til leken
• Ha store mengder av likt materiale
• Være opptatt av rommene som inspirasjon for leken



3.2 PEDAGOGISK DOKUMENTASJON

Pedagogisk dokumentasjon handler om å gjøre pedagogisk arbeid synlig gjennom tolkning, dialog, diskusjon og ny innsikt. Når personalet og barna 
diskuterer og reflekterer over dokumentasjon av barnehagens praksis blir den til pedagogisk dokumentasjon. Følgende faste elementer inngår i 
pedagogisk dokumentasjon: observasjon, deling, tolkning, dokumentasjon, refleksjon og valg. Ved å bruke disse elementene åpner det opp for en 
undersøkende og eksperimenterende holdning til den pedagogiske virksomheten, og de trenger ikke å komme i en bestemt rekkefølge.

Vi i Lillehagen FUS ønsker å:
• Bruke pedagogisk dokumentasjon som et verktøy i prosjektarbeid sammen med barna og personalet, for at prosjektarbeidet skal utvikle seg 

videre .
• Bruke pedagogisk dokumentasjon som et verktøy for refleksjon og utvikling av det pedagogiske arbeidet sammen med personalet.
• Bruke pedagogisk dokumentasjon som et verktøy i foreldresamarbeidet for å skape nysgjerrighet og åpne opp for ny forståelse av barns utvikling 

og hverdag.

Kilde:
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/kvalitet-i-barnehagen/verktoy-for-kvalitetsarbeid/pedagogisk-dokumentasjon/

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/kvalitet-i-barnehagen/verktoy-for-kvalitetsarbeid/pedagogisk-dokumentasjon/


3.3 PROSJEKT

PROSJEKTARBEID
I Lillehagen Fus barnehage har vi valgt å ha prosjektarbeid som en av våre arbeidsmetoder. Prosjektarbeid er her knyttet til arbeid med et tema, eller et 
fenomen der hensikten er å skape en arena for utforskning, fordypning og forståelse. I prosjektarbeid har barns nysgjerrighet og medvirkning en sentral plass, 
og barns lyst til å undersøke og utforske skal ha betydning for pedagogiske valg. Prosjektarbeid er også et prosessorientert arbeid som ikke nødvendigvis har 
en begynnelse eller en slutt, men som handler om å følge dynamikken som oppstår mellom barna og temaet, eller fenomenet barna er opptatt av. Det er en 
nær sammenheng mellom de voksnes og barnas handlinger og læring, og disse er gjensidig avhengige av hverandre.
Vi tilpasser arbeidet etter barnas alder, interesser, behov, barnegruppas sammensetning og øvrige forutsetninger.

Et prosjektarbeid har aldri til hensikt å reprodusere kunnskap, men skal gi rom for barnas egne fremgangsmåter, erfaringer, teoridannelser og erkjennelser. 
Om et barn løser et problem på fem minutter, eller om det tar flere år har ingen betydning, bare det ikke må reprodusere ferdig kunnskap. – Giovanni Piazza –

For å sikre arbeidet med å fremme barns rett til medvirkning gjennom prosjektarbeid skal vi i Lillehagen FUS:
• Gi rom og tid for undring, være nysgjerrige
• Dokumentere prosessen gjennom tekst og bilder
• Voksne må observere, lytte og være der barna er, for å lære oss å forstå barnas intensjon/mening med sine handlinger
• Være aktive og engasjerte voksne som er med på å inspirere barna underveis i prosjektene
• Voksne skal legge til rette for at barna skal få leke, utforske og oppdage ting på sine egne måter.



3.4 UTELIV

Fysisk aktivitet i barnehagen kan være så mangt. Å leke ute er med på å fremme kreativiteten i barna. Blomsterplukking, maling, se på insekter, bygge hytte, 
lage sandslott og leke butikk er blant mange aktiviteter barn driver med ute. Å være kreativ og fantasifull er viktig. Vi ser at leken endres når barna kommer 
ut. Lek ute åpner for en ny verden av muligheter. Barna løper over tuer og røtter, opp og ned bakker, trær klatres i og steiner flyttes på og undersøkes. Barna 
bruker mer av kroppen sin, og det er rom for høyere støynivå. 
Utendørsaktiviteter kan bidra positivt til mye mer enn kognitiv utvikling og motoriske utfordringer. Det å få oppleve sola, at du får naturlig D-vitamin, du får 
oppleve vær og vind og du får erfaringer med årstidene. Det at vi bor i et land med fire årstider betyr at vi må lære barna å sette pris på klimaet, været og 
naturen vi har. Når du er utendørs får du muligheten til å bevege deg i varierte områder, på vei, i skog, på sti, på ski, glatt underlag og så videre.

Å få lov til å ta med malingen ut, kan for mange barn gjøre at kreativiteten tar en annen vending, man kan male blader, blande sand i malingen, tegne med 
gresset som underlag eller tegne bilder av det man ser.
Ball-lek, regellek og tradisjonsleker er enkle aktiviteter som settes i gang i utetiden. Disse brukes innenfor barnehagens område, samt på turer i nærmiljøet. 

Vi har som mål følgende tiltak: 
- Uteprosjekter i samsvar med årstidene 
- Realfagsuke 
- Ute-uke, hver avdeling bestemmer når 
- Lage mat ute, ha en felles kokebok 
- Friidrettsdag
- Vinteraktivtetsdag 
- Bruke nærmiljøet aktivt
- Regel – og tradisjonsleker 
- Ta med formingsaktiviteter ut 
- Lage musikk ute 
- Uteområde fordelt i soner for å sikre at alle blir sett ute 
- Bruke hele utelekeplassen vår 
- Vedlikeholde og oppgradere det fysiske miljø ute til inspirasjon for lek og aktiviteter

For å sikre arbeidet med å fremme verdier, holdninger og praksis for en aktiv hverdag skal vi i Lillehagen FUS: 
- Bidra til at barna utvikler sine motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse og fysiske egenskaper. 
- Inspirere til lek gjennom at barna får kroppslige utfordringer. 
- Bidra til at barna får gode opplevelser med det å være ute, året rundt. 
- Bidra til at barna leker, improviserer og eksperimenterer med farger, lyder, ord, regler og rytme.
- Bidra til at barna får kjennskap til nærmiljøet sitt.
- Gi barna glede av å være ute. 



4. TILRETTELEGGING FOR PROGRESJON GJENNOM ÅRENE 

Barnehagen har aldersrene avdelinger fordi vi mener at vi da kan gi barna i Lillehagen FUS et bedre pedagogisk tilbud, samt bedre tilrettelegge for 
langvarige vennskap og relasjoner. I Reggio Emilias pedagogiske filosofi er aldersrene avdelinger et verktøy for utvikling, lek og læring. I aldersrene 
grupper gis barna større rom for å vokse i egen alder. Det gis rom til å bli ekspert på å leke, rom for å dyrke felles interesser, rom for å utvikle seg sammen 
med jevnaldrende. Rom for å være akkurat så stor som jeg er! Når barna hvert år flytter videre til neste avdeling skal de få oppleve og  erfare nye og 
spennende rom og materiale tilpasset sin alder. Vi opplever at det å bytte lokaler hvert år, i seg selv kan være spennende og føre til utvikling i leken og 
relasjoner.

Hver avdeling har leveord som skal representere det arbeidet som gjøres. Dette er ord vi i personalet skal bruke for å skape en best mulig hverdag for 
barna i Lillehagen FUS.

Rumpetroll: TRYGGHET Gi meg trygghet, så kan vi utforske verden sammen!
Frosker: MESTRING Jeg vil klare selv!
Isakbekken: EMPATI Jeg kan - skal jeg hjelpe deg?
Løkka: SAMARBEID Se hva vi kan sammen!
Furuskauen: SELVSTENDIGHET Det jeg kan sammen med andre, kan jeg også alene!

Vi har valgt leveord som passer til hver avdeling basert på hva vi tenker barna trenger mest av på de ulike alderstrinn. Rumpetrollene trenger tryggheten i 
møte med alt det nye de møter av rutiner, mennesker ol i deres nye verden uten tryggheten foresatte står for. Froskene er i en alder hvor identitet 
kommer tydeligere frem og ønske om å klare selv er stort. De er blitt tryggere på omverdenen og er klare for å vise hvem de er og alt hva de kan. Året 
etter, på Isakbekken er mange blitt tryggere på selv seg, og det er lettere å spør om, tilby og få hjelp enn det var året før. På Løkka begynner barna å få 
enda mer vi-følelse og ser at lek er gøyest sammen og at vi sammen kan utrette det utroligste ting- mer enn vi klarer alene. Siste året i barnehagen på 
Furuskauen ser vi at barna blir enda tryggere på egne ferdigheter, og egne styrker. Det de året før trengte fellesskapet til, ønsker de nå å utforske på 
egenhånd.
Avdelingsnavnene kommer fra steder/plasser i nærheten av barnehagen. Dette fordi vi ønsker å knytte enda sterkere bånd til nærmiljøet, samt å vise at  
barnehagen vår er en del av Lillestrøms historie.

Furuskauen Avdeling for 5-åringene, oppkalt etter området barnehagen befinner seg i.
Løkka Avdeling for 4-åringene, kallenavn på utelekeplassen vår der den legendariske fotballspilleren Tom Lund begynte sin karriere.
Isakbekken Avdeling for 3-åringene, oppkalt etter bekken som gikk forbi barnehagen omtrent der kjøkkenhagen er i dag.
Dammen Avdeling for 1- og 2 åringene oppkalt etter en lekeplass rett utenfor barnehagen. 

Denne deles inn igjen i :
Rumpetroll For 1-åringer 
Frosker For 2-åringer



1 åringer 2 åringer 3 åringer 4 åringer 5 åringer

Konstruksjonsmateriell:

Pappesker, store 

byggeklosser, duplo, 

stableleker, togbane

Utforskningsmateriell:

- Leker med lyd og bevegelse, 

madrass og sklie inne, 

sansemateriell

Pedagogisk materiell på 

veggene

ReMida-materiell

Kjøkkenkrok med mat, 

kasseroller osv.

Biler

Dyr

Speil

Musikkinstrumenter

Gode rom med mulighet for 

bevegelse

Konstruksjonsmateriell:

-Duploklosser, store og små

treklosser, magnet jovo, stickle 

bricks

Lekemateriell:

-Biler, tog og dyr

-Kjøkkenkrok med inventar

-Rekvisitter til Rollelek 

Musikkinstrumenter

Puslespill

ReMida-materiell

Flanellograf, 

skygge/dukketeater

Madrasser

Konstruksjonsmateriell:

-Magnet jovo, duplo, togbane, 

kapla, konstruksjonsmateriell

Puslespill, spill

ReMida-materiell

Naturmateriell

Musikkinstrumenter

Rekvisitter for rollelek. 

Utkledning

Dyr

Tepper

Lystavle/bord

Konstruksjonsmateriell:

-Kaplaklosser, store treklosser, 

lego, spiker og hammer på 

korkbrett, pleksiglass, myke 

materialer, rør, plusplus, clicks

ReMida-materiell

Naturmateriell

Lekemateriell:

Biler, figurer, dinosaurer

Formingsmateriell:

Leire, stoff, garn

Rekvisitter for rollelek

Lysbord, puslespill, spill

Konstruksjonsmateriell: 

-Kiditec, plusplus, lego, kaplaklosser

Mikroskop

Førskolemateriell, spill Butikk

ReMida-materiell

Naturmateriell

Snekkerbod:

-Trevirke, hammer, spiker, sag, 

limpistol, kniver.

Kjøkken til disposisjon for matlaging

Formingsmateriell:

Leire, nål, tråd og stoff

Lysbord/tavle - Overhead

Med aldersdelte avdelinger skal barna oppleve og erfare nye spennende rom og materialer  hvert år. Materialer, utstyr og rekvisitter til rollelek skal være tilpasset 
alder og varierer etter hva barna er opptatt av gjennom året. Flyttbare møbler er tilpasset alder og gir muligheter til endring av rommene, aktiviteter og leken. I 
tillegg kommer de vanlige kreative verktøyene som alle avdelingene har som er tilpasset alder. Materialene skal være lett synlige og tilgjengelige. I forbindelse med 
de ulike prosjektarbeidene vil avdelingene ha materiale i tilknytning til disse. Verdiplakater og leveord tilpasset de ulike avdelingene er synliggjort på hver avdeling. 
Alle avdelinger har tilgang til kamera, pc og audioutstyr. Alle avdelinger har spill og bøker og språkposer tilpasset alder. Fra det som stimulerer babling og de første 
konkrete ordene hos Rumpetrollene, til å stimulere språket som kan være abstrakt og filosofisk, fylt av sjargong og humor hos 5 åringen på Furuskauen. 

Gjennom barnehageåret endrer vi tilbudet til barna etter utvikling og modenhet der hvor vi ser det er nødvendig. Vi ønsker materialer som stimulerer til hvert 
enkelt barns individuelle utvikling, samtidig som de også rustes sosialt
Dokumentasjon av arbeidet vårt gjennom barnehageåret vil synliggjøre vårt arbeid med de syv fagområdene som er beskrevet i Rammeplan for barnehagen 
(2017). Fagområdene vil sjelden opptre isolert. Flere områder vil ofte være representert samtidig i temaopplegg/prosjektarbeid og i forbindelse med 
hverdagsaktiviteter.
•Barna skal utvikle skaperglede, undring og utforskertrang. 
•Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter.
•Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter
•Observasjon og barnesamtaler for å utvikle tilbudet.



5. FORELDRESAMARBEID HOS OSS

Foresatte blir en naturlig og veldig viktig samarbeidspartner i arbeidet vårt i Lillehagen FUS. Det er vårt ønske at alle foresatte skal føle seg velkomne i vår 
barnehage og at de ser personalet som samarbeidspartnere i forhold til deres barn, liv og trivsel. Vi ønsker engasjerte foresatte som deltar i våre planer, 
vurderinger gjennom aktiv deltakelse i samarbeidsutvalget, utviklingssamtaler om barnet, foreldremøter og brukerundersøkelser, samt våre ulike 
arrangementer og dugnader. Vi ønsker foresatte som er engasjerte i barnehagen til barna og som gjerne bidrar med sin egen kompetanse og interesser. 

Dette er noe av det vi tilbyr: 
•Tilvenningsperiode på 5 dager for nye barn
•Den daglige kontakten ved bringing og henting
•2 utviklingssamtaler med foresatte og pedagog
•Ukeslutt fra avd. hver 14.dag
•2 foreldremøter; høst og vår – workshop/foredrag
•Dugnad med felles bidrag og sosialt samvær på våren
•Prosjektrapporter/dokumentasjon av våre prosjekter
•MyKid som kommunikasjonsverktøy
•Høstsuppe
•Juleverksted 
•Juletrefest i regi av foresatte/arrangementskomite
•Påskefrokost eller -ettermiddagsmat
•Sommerfest 
•Samarbeidsmøter med andre instanser ved behov
•Brukerundersøkelse  
•4 møter i året i Samarbeidsutvalget (SU)
•17.mai tog i regi av foreldrene
•Barnehagedagen og FUS dagen
•Lucia
•Arrangementskomite

Vi forventer at foresatte:
•Har en åpen kommunikasjon med personalet i barnehagen.
•Gir oss tilbakemeldinger
•Følger opp barnet med nødvendig klær og utstyr ut fra rådende forhold.
•Deltar på møter og arrangementer
•Svarer på brukerundersøkelsen
•Leser informasjon som gis ut på mail, papir og som henger i garderoben
•Har satt seg inn i vedtekter og serviceerklæring



6. KOMPETANSEPLAN FOR PERSONALET

Det kreves kunnskaper for å utvikle et variert og stimulerende miljø i barnehagen og for å kunne veilede og støtte det enkelte barn. Vi skal være 
med på å skape et godt oppvekstmiljø og en god barndom for barna. Det er også viktig for oss å skape et godt arbeidsmiljø i barnehagen hvor 
Lillehagen FUS er et godt sted hvor man har lyst til å være. Vi legger hele tiden vekt på å være i utvikling og endring, tilegne oss nye kunnskap og 
reflektere over egen praksis. 

Vi gjennomfører dette ved: 
•Interne og eksterne kurs som gir ny kunnskap og inspirasjon i forhold til satsningsområdene våre 
•Læringsøkter i regi av FUS innenfor ulike områder
•Daglig dialog og ulik møtevirksomhet  
•Erfaringsutveksling med andre barnehager  
•Personalmøter - planleggingsdager – dele – og bruke hverandres kunnskaper internt 
•Faglitteratur, drøftinger og etisk refleksjon  
•Vi tar imot besøk utenfra samt studenter, som gjør oss mer reflekterte og bevisste i forhold til vårt 

eget arbeid

Vi vil det neste året ha fokus på:
•Kurs og veiledning innenfor satsningsområdene
•Delta i Reggionettverk med andre FUS barnehager 
•Øke kompetanse om tilknytningsteori med vekt på «Tilknytning i barnehagen» av Broberg og Broberg
•Bruk av work-shops, praksisfortellinger, pedagogisk dokumentasjon og  egeninnsats på våre ulike møter
• Førstehjelpskurs
• Bli gode på å bruke MyKid som verktøy for kommunikasjon
• Veiledning - refleksjonsgrupper for assistenter og fagarbeidere



Når Delmål Tiltak Ansvar

September 

året før barnet starter på 

skolen 

Sikre barn i distriktet en god sammenheng fra en 

virksomhet til en annen innen sektoren. 

1. Skolen/SFO inviteres til ansvarsgruppemøter for barn med spesielle behov. Styrer 

September/oktober 1. Barnesamtaler Ped.leder

Oktober Alle barn blir innskrevet i skolen.   1. Skolens innskrivningsskjema med informasjon om SFO sendes til foresatte.  

2. Annonse i lokalavis om ovennevnte. 

3. Barnehagen sjekker at alle barna har mottatt informasjon 

Rektor  

Adm.

Styrer   

November Sikre at skolen får   informasjon om barn   med 

særskilte behov. 

1.Foreldresamtale/ansvarsgruppemøte med skolen vedrørende barn med spesielle behov.   Styrer 

Sikre barn at særskilt tilrettelegging ivaretas. 1.  Overføringsmøte der skolen får informasjon fra barnehagen om barn som trenger spesiell 

tilrettelegging  

Styrer 

April Sikre barn gode lærings- og utviklingsmuligheter. 1. Foreldresamtaler med alle som har barn som skal starte på skolen 

2. Skolen får vite hvor mange barn fra barnehagen som trenger særskilt norskopplæring innen 

01.05  

3. Barnehagen sender momentliste til skolen 01.05  

Styrer  

Mai/juni  Foreldrene har sitt første møte med skolen 1. Informasjonsmøte for foreldrene til neste års 1- trinns elever med informasjon fra rektor, 

SFO og eventuelt andre 

Rektor 

(Styrer informeres) 

Juni Elevene møter skole sin. 1. Invitasjon om skolebesøk blir sendt ut til foreldre med kopi til barnehagene. 

2. Skolestarterne i barnehagen besøker en 1-klasse. Vigernes har besøksdag første mandagen i 

juni.

Rektor   

Ped.leder

September Foreldresamtale med alle barn i 1-klasse.  1. Kontaktlærer innkaller til foreldresamtale og bruker momentlisten og skjemaer fra 

barnehagene som en støtte i sin forberedelse 

Rektor     

7. OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE

Lillehagen FUS barnehage har ca. 20 førskolebarn hvert år. De fleste av dem hører til Vigernes skole. I samarbeid med skolen er det utarbeidet en plan for 
overgangen mellom barnehage og skole for å sikre at overgangen oppleves som god og trygg. Planen skal også sikre at nødvendig informasjon om enkeltbarn 
blir gitt til skolen i de tilfellene det er nødvendig. Dette skjer selvfølgelig alltid med samtykke av foresatte. Alle barna skal ha minst en venn når de går ut av 
barnehagen. Gjennom våre planer og prosjekt med førskolebarna ønsker vi å gjøre barna våre skoleklare, ikke skolemodne. Gjennom blant annet rolleleken 
mener vi at barn får økte ferdigheter innen lesing, skriving og matematikk.



8. VURDERING AV ÅRET       

Hver avdeling har evaluert barnehageåret og vi har i fellesskap funnet følgende punkter vi ønsker å arbeide videre med: 

• Fortsette aktivt bruk av årsplan på avdelingsmøtene våre, spesielt bevissthet rundt egenledelseshjulet
• Fortsette på bruke en del av avdelingsmøtet som fagdel og veiledning/oppfølging av medarbeidere
• Fortsette utviklingsforum for pedagoger 1 g. i mnd. med hovedfokus på Relasjonsledelse, for deretter å bruke Lise Barsø sin bok  «Barnehagelæreren som 

leder».
• Barn og personalet ser mulighetene uterommet byr på og fortsetter å utvikle bruken av dette
• Fortsette med dokumentasjon i alle prosjektets faser; planlegging, vurdering, gjennomføring
• Vi har startet med MyKid og ønsker å bli gode på å bruke dette som et kommunikasjonsverktøy – både internt og ut mot foresatte
• Rommene våre skal hele tiden være i utvikling. Bruke hverandres ressurser og kompetanse til mer inspirasjon, endring og se nye muligheter
• Fortsette med personalmøter hvor vi har work-shop, gruppearbeid og egeninnsats
• Ukeslutter har vært positivt for både foresatte, barn og personalet. Ukesluttene skal synliggjøre aktiviteter, lek, prosjektarbeid, rammeplan etc. og være en 

dokumentasjon på arbeidet vårt minst hver 14. dag
• Evaluere tilvenning og tilvenningsmodell
• Gi fagarbeiderne høyere status og flere og tydeligere arbeidsoppgaver jfr. stillingsinstruks. Inspirere flere assistenter til  å ta fagbrevet.
• Fagarbeiderne får fast plantid en time i uken tilknyttet en fast vakt. Assistentene  får plantid når det meldes om behov for dette.
• Prosjektene skal ha utgangspunkt i barnas interesser og medvirkning - samtidig som de skal følge årsplanen vår
• Work–shop som en del av personal- og foreldremøter viser seg å være svært nyttig
• Arbeidet med tett oppfølging av sykefravær har gitt resultater, så nærværsarbeid blir det også fokus på i kommende barnehageår.
• Vi er litt gode på bærekraft og kildesortering, men kan bli mye bedre. 
• Vi har hatt fokus på vennskap og mobbing. Et viktig tema som vi tar med oss videre



Måned Aktiviteter Dato Måned Aktiviteter Dato

Juli Sommerferie med egen plan Januar Planleggingsdag

Juletrefest i regi av arrangementskomiteen

02.-03.01

12.01

August Tilvenning

Idrettsdag

Februar Samedag

SU-møte   

Vinterferie

Fastelavn og Karneval 

Vinteraktivitetsdag

06.02

13.02

Uke 8

28.02

September Foreldremøte Dammen

Foreldremøte Furuskauen

Foreldremøte Isakbekken

Foreldremøte Løkka

Planleggingsdag

SU-møte

10.09

11.09

12.09

17.09

20.09

24.09

Mars Barnehagedagen

Planleggingsdag

Foreldremøte, felles med mobbeombud i 

Akershus

02.03

09.03

12.03

Oktober Høstferie

Høstsuppe med foreldre

Markere FN-dagen

Skolebarna på besøk

Uke 40

Uke 41

24.10

Uke 44

April Rusken

Påskefrokost

Påskeferie 

Markere FUS-dag

Feire Lillehagen 17 år 

02.04

Uke 14

08.04-13.04

24.04

30.04

November SU-møte

Brukerundersøkelse

28.11

19.-30.11

Mai Dugnad

Mai-feiring 

17-mai tog i regi av arrangementskomiteen 

Vangen leirskole

Planleggingsdag

SU-møte

Åpent hus for nye barn

06.05

15.05

17.05

18.-20.05

22.05

28.05

Uke 23

Desember Juleverksted

Lucia

Nissefest

Julegudstjeneste

04.12

13.12

19.12

Juni Sommerfest for store og små

Fellestur/aktivitetsdag

03.06

12.06

MERKEDAGER  BARNEHAGEÅRET 2019/2020

Arrangementskomiteens oppgaver: 
Furuskauen: 17. mai arrangement; fane i toget   Løkka: Sommerfest              Isakbekken: Juleverksted  Dammen: Juletrefest




