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1. INNLEDNING 
 

Velkommen til Lillehagen FUS barnehage!  
 

Barnehagen er en del av FUS kjeden, som er en av landets største private barnehagekjede med 178 
barnehager fra nord til sør.  
FUS betyr først, og i FUS-barnehagen er det alltid barna som kommer først.  
Barnehagen vår har flotte lokaler og et fantastisk 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.   
 
Denne høsten er vi til sammen 20 glødende og kreative voksne fordelt på 
fem aldersrene avdelinger. 
Av disse personene har vi 1 daglig leder, 8 pedagoger, 6 fagarbeidere, 4 assistenter,  
2 tilleggsressurser samt 1 kontormedarbeider i 20 % stiling. I tillegg tar vi i perioder imot studenter 
fra høyskoler og personer i ulik praksis.   
 
Avdelingene våre heter:  
RUMPETROLL   1.åringene (f.2020)  
FROSKENE         2.åringene (f.2019) 
ISAKBEKKEN      3.åringene (f.2018) 
LØKKA                4.åringene (f.2017) 
FURUSKAUEN   5.åringene (f.2016) 
 

Sammen gir vi barndommen verdi: 

Lek, glede, hverdagsmagi og vennegaranti 

Visjonen er vår ledestjerne og den staker ut en retning for hva vi ønsker at organisasjonen skal oppnå 

– nå og i fremtiden. Visjonen er det vi strekker oss etter hver dag i møte med barn, foreldre og 

kollegaer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. BARNEHAGELOVEN OG RAMMEPLAN 
Barnehageloven og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver og øvrige styrings- 

dokumenter.  

Barnehagen er en pedagogisk virksomhet som reguleres av barnehageloven og en nasjonal 

rammeplan – Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Disse to dokumentene står sentralt 

for barnehagens arbeid. Rammeplanen er en offentlig vedtatt læreplan som gjelder for alle 

barnehager i Norge. Rammeplanen er en forskrift til barnehageloven som beskriver mer detaljert 

hva barnehagen skal inneholde og hvilket ansvar personalet har.  

FNS BARNEKONVENSJON  
Loven bygger på Barnekonvensjonen som er en internasjonal avtale som beskytter barns rettigheter. 

FNs barnekonvensjon ble vedtatt av FNs generalforsamling 20. november 1989 og trådte i kraft 2. 

september 1990. Barnekonvensjonen er den av FN-konvensjonene som har bredest tilslutning og 

utgjør derfor et helt sentralt felles utgangspunkt for arbeid med og for barn i verden.  

 

 

 

OVERSIKT OVER ØVRIGE STYRINGSDOKUMENTER  
 

• Vedtekter 

• Serviceerklæring 

• Etiske retningslinjer 

• Forskrift om miljørettet helsevern 

• Progresjonsplan for fagområdene i rammeplanen  

      iht. barnas alder. 

• Langsiktig kompetanseplan for personalet 

• Lokale planer for den enkelte barnehage;  

      Informasjonsfolder, prosjektplaner  

 

Rammeplanen understreker at mangfold, lek, dannelse og vennskap er vesentlige elementer i 

barnas utvikling og derfor må bli et hovedfokus i barnehagenes hverdag framover. Dette har vært 

en del av kjernen i FUS barnehagenes verdigrunnlag i mange år. Vår metodikk, erfaring, størrelse 

og verdigrunnlag gir oss et betydelig fortrinn i forhold til dagens lovverk og fremtidige krav til 

utvikling.  

 

 

Vi i Lillehagen FUS barnehage bruker begge dokumentene aktivt, og henviser ofte til rammeplanen 

i vårt pedagogiske arbeid som er synlig for foreldrene i form av planer, dokumentasjon og 

vurderinger. Rammeplanens ni kapitler omhandler barnehagens verdigrunnlag, ansvar og roller, 

barnehagens formål og innhold, barns medvirkning, samarbeid mellom hjem og barnehage, 

overganger, barnehagen som pedagogisk virksomhet, barnehagens arbeidsmåter og barnehagens 

fagområder. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. VERDIGRUNNLAG, MÅL OG SATSNINGER – 

FUS VERDIER: 
Glødende, skapende og tilstedeværende  

Verdiene er kulturbærerne i vår organisasjon. Verdiene forteller hva vi står for, hva vi tror på og hva 

som er viktig for oss. De er en kilde til motivasjon og inspirasjon i det daglige arbeidet i barnehagen 
på veien for å virkeliggjøre visjonen. 

  

I Lillehagen FUS møter du tilstedeværende voksne som er oppriktig opptatt av at alle barna har en 

god barnehagehverdag. Vi legger til rette for gode lekesoner både ute og inne, samt er opptatt av 

at rommene skal innby til god lek for alle barna på avdelingen. Gjennom prosjektarbeid får alle barna 

bidra og utvikles seg i sitt tempo og ut i fra deres interesser. Hver avdeling jobber mye med 

relasjoner og synes det er viktig at alle barna er trygge på både store og små de omgås i hverdagen 

for å oppnå mestring og trivsel.  

HOVEDMÅL:  

• FUS barn har et positivt selvbilde  

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

• FUS barn gleder seg til “resten av livet”, og vet at de har påvirkningsmulighet og at    

            innspillene deres teller  
•          FUS barn har det gøy i barnehagen  
 
FUS TILTAK FOR Å OPPNÅ MÅLENE:  

• Personalet deltar på kompetanseutvikling gjennom FUS skolen  

• Personalet deltar på veiledning i hverdagen og gjennom refleksjonsgrupper  

• Tilegne seg aktuell litteratur  

• Lederutvikling  

• Opplæring, innføring og gjennomføring av CLASS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BARNET FØRST  
 
Barnehageårene er en svært betydningsfull periode for barnas utvikling, både sosialt, emosjonelt, 

kognitivt, språklig og motorisk. Barnehagen har en avgjørende rolle i å tilrettelegge for et omsorgs- 

og læringsmiljø av høy kvalitet. I FUS barnehagene har vi et felles slagord, «Barnet først». Det 

innebærer at alt vi gjør skal være for barnets beste. «Barnet først» er også navnet på vår 

kompetanseutvikling, der målet er å etablere et helthetlig system for å styrke de ansattes 

handlingskompetanse og kunnskap om hvordan støtte barna i sin utvikling og læring.   

 

HVA ER KJERNEN I Å SKAPE GOD KVALITET FOR BARNA  

 Den viktigste faktoren for å fremme barns omsorgs- og læringsmiljø i barnehagen er kvaliteten på 

de ansattes samspill med barna. Vårt mål er at alle barn skal bli møtt av ansatte som viser 

sensitivitet, entusiasme og glede. Alle barn skal oppleve et miljø som er fritt for krenkelser og et 

rikt leke- og læringsmiljø, som bidrar til trivsel og progresjon. For å sikre høy kvalitet på relasjonen 

må vi vite hva som egentlig skjer i møtet mellom den ansatte og barnet. Vi skal sikre at vår atferd 

som ansatte er preget av handlinger som fremmer og ikke hemmer barnets trivsel, utvikling og 

læring.   

 

Barnet først bygger på et forskningsbasert program, Tuning in to Kids (TIK), der målet er å styrke 

barnas emosjonelle og sosiale kompetanse, og CLASS observasjonsmetode som har tilsvarende mål 

i forhold til emosjonell støtte, ved siden av å bedre læringsmiljøet i barnehagene. Barnet først er 

en kompetanseutvikling for alle barnehagens ansatte, der treningen foregår over tid og blir 

understøttet, utviklet, og innarbeidet i det daglige arbeidet med barnehagens barn i samarbeid 

med gode kollegaer. Hver barnehage har en egen ressursperson som får særskilt opplæring i å 

bruke CLASS som observasjonsmanual, samt ekstra opplæring i TIK. Det er utviklet et eget 

støttemateriell, både for individuelt arbeid og arbeid på avdelingene.    

FORSKNING Kompetanseutviklingen Barnet først har blitt fulgt i et forskningsprosjekt via 

Universitetet i Oslo i barnehageåret 2019/ 2020.  

Nyere forskning viser at det er relasjonskompetansen til barnehagens ansatte som har betydning 

for barnas opplevelse av kvalitet. FUS tar barns subjektive erfaring på alvor og har forsket på om 

kompetanseutviklingen til personalet bidrar til høyere kvalitet på den sosio-emosjonelle støtten, 

læringsstøtten og avdelingens organisering. 

 

Det er 49 barnehager i FUS kjeden som har vært med i forskningen, og endelig forskningsrapport 

vil bli publisert juni 2021. Samarbeidspartnere for kompetansehevingen og forskningsprosjektet er: 

Ansatte ved Psykologisk Institutt (PSI) ved Universitetet i Oslo (UiO), FUS AS ved tidligere 

fagansvarlig Hege Cecilie Eikseth, og Kompetansetjeneste for tidlig innsats ved Hanne Holme, Elin 

Olsen Kallevik og Marit Bergum Hansen. Prosjektleder for forskningsprosjektet er 

førsteamanuensis Sophie Havighurst ved PSI, UiO. Forskningsmedarbeider er Ida Tidemann, PhD-

stipendiat ved PSI, UiO.    

 

 

I Lillehagen FUS har vi arbeidet med CLASS siden 2020. I oktober 2020 ble ressurspedagogogen vår 

kurset og sertifisert CLASS observatør. Alle avdelingene er  

i gang med arbeidet internt, og skal en gang å året ha en ekstern observatør på besøk for å gi en 

tilbakemelding på utviklingsområder som man må jobbe videre med.  

 

 

 

 

 



 

 

4. BARNEHAGENS MÅL OG SATSNINGER 
 

LITTERATUR OG DRAMA 

I år har vi valgt å satse på litteratur og drama. Det vil være felles for alle avdelingene og noe 
som vil prege prosjektarbeidet vårt dette barnehageåret. Litteratur og drama skal skape 
glede og nysgjerrighet hos barna, men samtidig er det grunnlag for mye viktig læring.  

 

HVA ER VÅRE SATSINGSOMRÅDER OG HVORFOR? 

 Barn som blir lest for utvikler en større språkforståelse og har et bedre ordforråd. Ved å bli 

lest for, gjør barna seg erfaringer med situasjoner de kanskje enda ikke har møtt og lærer seg 

å lese andres følelser og få en større forståelse av kjente ting.   Det handler ikke bare om å lese 

bøker, men hvordan man leser bøker, hvordan man leker med språket i ulike sammenhenger 

og hvordan man kommuniserer med barna på de ulike alderstrinnene og nivåene. Det handler 

også om lek med rim og rytme. Man må snakke om det man leser og ser for å skape en større 

forståelse av innhold og sammenhenger. Man stiller spørsmål som oppfordrer til å bruke 

språket og hvor barn må fortelle og bruke egne ord. Vi trener på oppmerksomhet, respons, 

turtaking, imitasjon, forståelse, konsentrasjon, interesse og fantasi. Å lese bøker er sosialt 

samlende. Barna få skape sine egne bilder og historier.  

Estetiske fag i barnehagen utvikler skapende fantasi og kreativ tenkning og handling. Det utvikler 
kommunikasjonsevne og variert uttrykk gjennom skapende virksomhet. Alle kan bidra og oppleve 
glede på sin måte tross alder, utviklingsnivå, språk og kompetanse i tillegg til at felles opplevelser 
bidrar til å skape samhørighet.  

Opplevelser innen drama kan være både for og av barn. Som voksne må vi se på oss selv som 
kulturformidlere. Vi kan gi ideer og være modeller slik at barna kan ta etter, eller vi kan legge til 
rette for møter med litteratur og drama på andre arenaer. Vi vet at felles opplevelser og 
inntrykk bidrar til lek, vennskap og samhørighet mellom barna. Når vi eksponerer barna for de 
samme inntrykkene, vil de få felles opplevelser som skaper et godt utgangspunkt for dramatisk 
lek.  Ved at barna selv får uttrykke seg gjennom estetiske kunstformer vil det gi barna økt 
selvfølelse og en opplevelse av mestring. Ved å legge til rette for barns egne show og 
forestillinger, kan barna utfordres til å by på seg selv foran andre, og gevinsten de får av dette er 
stor i form av selvfølelse.  

 

MÅL FOR SATSINGSOMRÅDE 
• Skape glede og nysgjerrighet for ulik litteratur 
• Barna skal ha en språklig utvikling med større språkforståelse og ordforråd enn tidligere 
• Barna skal bli trygge på seg selv, sin formidlingsevne og oppleve mestring 
• Skape gode relasjoner mellom barn og voksne og mellom barna 
• Skape felles opplevelser og inspirere og stimulere til lek og fantasi 
• Voksne som byr på seg selv 
• Aktiviteter og den fysiske avdelingen skal gjennom året gjenspeile satsningsområdet 

 

 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BARNEHAGENS TILTAK FOR Å OPPNÅ MÅLENE 

• Høytlesning for barna flere dager i uken 

• Barna har tilgang på et variert utvalg litteratur tilpasset alder og utvikling 

• Formidling av eventyr med og uten konkreter 

• Dramatisering for og med barn 

• By på oss selv sammen med barna og bruke våre egne ressurser 

• Tilgang på språkposer og eventyrbokser i dramahylla. 

• Gjennomføre magiske samlingsstunder ukentlig 

• Gjennomføre fellessamlinger en gang i måneden med virkemidler fra drama, eller litteratur 

• Bruke musikk og lyd som virkemidler 

• Skape gode lekesoner hvor de kan leke ut erfaringer og la fantasien få utslipp 

• Tilby et variert utvalg av utkledningstøy og kostymer 

• Gi barna tilgang på hånddukker og konkreter så de kan dramatisere og leke på egen hånd 

• Skape kostymer, scener, rekvisitter og kunst ved bruk av ReMida – gjenbruksmateriale. 

• Arrangere foreldredugnad for å sy og lage kostymer 

• Bruke uterommet vårt som inspirasjon og ta med satsningsområdet i uteaktivitet og på tur 

 

 

 

 

 

EGENLEDELSE I LEK OG LÆRING 

Egenledelse er evnen til å være aktiv og selvstendig i en oppgave over tid, og er et fellesbegrep på 

funksjoner i hjernen som setter i gang og styrer det vi sier og gjør. I FUS-barnehagene mener vi det 

er viktig å utvikle og styrke egenledelsesfunksjonene. 

 

Egenledelse danner grunnlaget for utvikling av vennskap og forebygging av mobbing. Evnen til 

egenledelse er avgjørende for sosialt samspill, deltakelse og medvirkning. Med godt utviklede 

egenledelsesferdigheter skal vi styrke barnas evner til livsmestring. Lek styrker barnas evner til 

egenledelse. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PPe0f87Zoww 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PPe0f87Zoww


5.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. 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 

 • Være sensitive voksne, 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   

 • Legge til rette for at barna skal få leke, utforske og oppdage ting på sine egne  

    Måter. 

 

MODELL FOR PEDAGOGISK PLANLEGGING, DOKUMENTASJON, REFLEKSJON OG 
VURDERING 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                               

fig.2. Grunnleggende modell basert på Postholm og Moen 2009: 33 

 

 

 

 

 



 

6. BARNEHAGENS FORMÅL OG INNHOLD 
OMSORG  

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 stor vekt på 

voksne som viser nærhet, oppmerksomhet og imøtekommenhet, som 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. 

LEK  

I FUS-barnehagene kommer Barnet først – De er Fus!  

Leken er barnets mest naturlige samspillsform. Leken 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. 

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. 

 

LÆRING  

Vårt syn på læring inspireres av Reggio Emilias pedagogiske filosofi. Den tar utgangspunkt i at alle 

barn kan, er kompetente og selvstendige individer som oppnår læring best ved å danne seg egne 

erfaringer. Læring er en aktiv prosess, og barnehagen er en arena der det skal legges til rette for 

læring som gir nyttig kunnskap og ferdigheter, som støtter oppunder barnas nysgjerrighet, 

undring, vitebegjær, lærelyst, kreativitet og stimulerer til gode holdninger og verdier. I det daglige 

arbeidet med barna tar vi utgangspunkt i barnas nysgjerrighet, hva de er opptatt av og hvilke 

interesser de har samtidig som vi introduserer de for nytt materiale for å drive lek og læring 

videre. Vi mener det er viktig å gi barna rom for undring, slik at de kan danne seg sine egne 

hypoteser og selv søke svar. 

I Reggio Emilias filosofi har rommet stor betydning. Det betyr at rommene skal være spennende, 

inspirerende og tydelige. Når barnet entrer rommet skal det innby til læring, lek og utforsking ved 

å være kreativt utstyrt og innredet for rommets ønskelige formål. Slik vil rommet fungere som en 

tredje pedagog.  

 
 



 
 
 
 
DANNING 
Lillehagen FUS ønsker vi 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. Danning handler om at 
barnet må bli i stand til å tenke selv, gjøre egne reflekterte valg og erfaringer ut i fra deres ståsted. 
Vi synes derfor det er viktig at vi voksne møter hvert enkelt barn på deres ståsted og hjelper de til 
å bli den beste utgaven av seg selv. Etter gode erfaringer under den begrensede åpningstiden etter 
at barnehagen stengte som følge av Covid-19, ønsker vi i stor grad å fortsette med å dele barna inn 
i små grupper. På den måten forsikrer vi oss om at alle barn blir like godt sett. Vi vil jobbe tett med 
relasjoner og forsikre oss om at alle har de samme trygge rammene. Denne måten å tenke på, er 
også i tråd med egenledelses prinsippet som vi har jobbet med i noen år.  
 

VENNSKAP OG FELLESSKAP 

 Vi vet at vennskap skaper glede, trivsel og trygghet. Barna blir mindre utsatt for mobbing og 

lykkes bedre på skolen. Derfor jobber vi aktivt hver eneste dag slik at barna gjennom lek og 

moro skal lære å få venner og lære å være en god venn. 

Leken er vårt viktigste hjelpemiddel for å fremme vennskap. Vi legger til rette for at alle skal 

få leke med andre, oppleve å få en venn og lære å beholde denne. Følelsen av å ikke få være 

med eller ikke høre til er vondt for et lite barn, og derfor jobber vi systematisk for å fremme 

barna og personalets kompetanse i lek. I leken er alt lov, “det er på lissom”. Derfor egner leken 

seg godt som arena for å prøve, feile og lære sosiale regler sammen med de andre barna. 

Rolleleken vil eksempelvis bidra til at barnet ditt opplever felleskap, utvikler språket, løser 

konflikter og øker sin sosiale kompetanse 

  

 

KOMMUNIKASJON OG SPRÅK  

Å mestre språket er viktig for å kunne skape relasjoner, delta i lek og aktiviteter og som redskap 

til å løse konflikter. Før barn kan bruke språk som redskap for å tenke med, snakke med andre 

og som redskap for å lære, må de ha flere ord, og ha lært dem så godt at de har god forståelse 

for dem. I barnehagen ønsker vi et variert og rikt språkmiljø for å sikre god språkstimulering 

og språkutvikling. For å skape et slikt språkmiljø må vi gi rom for allsidig språklig aktivitet og 

oppmuntre og invitere barna til å bruke språket sitt aktivt i hverdagen. Barn i barnehagealder 

lærer i liten grad språk når det minner om undervisning, men i aktiviteter som engasjerer 

sammen med andre voksne og barn. En god språkutvikling de første årene, legger grunnlaget 

for lese- og skriveferdigheter senere og kan være avgjørende for hvordan barna mestrer fag i 

skolealder.  

 

 

 

 



 

 

 

 

7. BARNS RETT TIL MEDVIRKNING 
For at ansatte i barnehagen skal få gitt barn muligheten til medvirkning, må de lytte og tolke 

barns uttrykksformer. Dette gjelder spesielt hos de minste barna som ikke ennå har tilegnet 

seg så mye språk. Her er det kroppsspråket hos barna de voksne må observere for å forstå hva 

barna mener og vil.   

 

Barns medvirkning for oss i Lillehagen FUS betyr: 

 

Å bli sett, hørt og anerkjent. 

 Få respekt og bli tatt på alvor. 

At det barn er opptatt av blir en vesentlig del av hverdagen. 

 

Hos oss skal hvert enkelt barn få medvirke i sin barnehagehverdag. Det handler om mye mer 

enn å etterkomme barnas ønsker. Man må bygge opp et grunnleggende samspill hvor man 

har fokus på hvem vi er, hva vi står for, hva som er viktige verdier, hva som er meningsfullt og 

hva som er aksepterte handlemåter i ulike situasjoner. Dette er noe både barn og voksne må 

bli enige om på forhånd. 

Det er flere ting barn kan være med å bestemme; forskjellige arrangement, aktiviteter og 

prosjekt. Vi bruker ulike metoder barna kan få bestemme på; barnemøter, uformelle-formelle 

samtaler, barneintervju, fortellinger-praksisfortellinger, foto, video og barnefortellinger. 

Barna kan få være med å planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere. 

Det er mange ting og områder alle barn kan få være med å bestemme i barnehagen. Eksempler 

på dette kan være at de kan bestemme hva de ønsker å gjøre når det er frilek og hvem de skal 

leke med. Den voksne kan her være med å gi barna forslag til aktiviteter og la de ut fra 

forslagene bestemme aktiviteten. Ved at vi har smøremåltid kan barna være med å peke eller 

fortelle hva de ønsker å spise, og barn kan til en viss grad være med på å bestemme hva de 

ønsker å ha på seg når de skal ut. 

 

De aller minste barna påvirker også mye sin hverdag, blant annet ved at deres primærbehov 

blir dekt akkurat når hvert enkelt barn selv har behov for det; de får mat når de er sultne og 

legger seg når de er trøtte, de kan få smokken og bamsen de har så veldig lyst på når 

ettermiddagen blir lang, eller savnet etter mamma eller pappa blir litt for stort. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8.BARNEHAGENS VERDIGRUNNLAG 
 

Å møte individets behov for omsorg, trygghet, tilhørighet og anerkjennelse og sikre at barna 

får ta del i og medvirke i fellesskapet, er viktige verdier som skal gjenspeiles i barnehagen. 

Barnehagen skal fremme demokrati, mangfold og gjensidig respekt, likestilling, bærekraftig 

utvikling, livsmestring og helse.                                                          

         (Kunnskapsdepartementet)  

 

Barna i Lillehagen FUS barnehage skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Vi skal 

fremme gode holdninger og verdier for et mer bærekraftig samfunn. 

Vi møter barna som individer og ønsker å hjelpe de til å utvikle et positivt selvbilde og ha tro 

på egne evner.  

Vi vil at barna hos oss skal føle seg sett og hørt, samt at det finnes mange ulike måter å tenke, 

handle og leve på.  

Vi ønsker at barnehagen skal være en positiv arena for møter mellom mennesker med ulike 

bakgrunner og levemåter. 

Gjennom å delta i barnehagens fellesskap skal barna få mulighet til å utvikle forståelse av at 

sin stemme teller. 

Vi ønsker at barna skal få ta del i demokratiske valg som angår dem, og at de skal utvikle en 

forståelse og respekt for ulikheter i samfunnet.  

 

 

MATTILBUDET I LILLEHAGEN FUS 

Skal kroppen fungere til lek og aktivitet, trenger den riktig næring. Foreldrene betaler 

kostpenger, og vi har full matservering i barnehagen. Vi tilbyr frokost, lunsj og 

ettermiddagsmat. Vi har fokus på sunn, variert mat, med frukt og grønt til alle måltider. Vi 

varierer blant annet mellom brødmat med ulikt varmt og kaldt pålegg, grøt, varme lunsjretter, 

smoothie og hjemmebakts. Vi tilbyr vann som tørstedrikk, og melk til frokost. På merkedager 

koser vi oss med festmat eller noe ekstra godt.  

 

I våre barnehager er det god tid til måltidene, og barna skal oppleve måltidene som hyggelige 

og noe de gleder seg til. Måltidene har også en pedagogisk funksjon, og vi er opptatt av at 

barna skal få kjennskap til hvor maten kommer fra, samt utforske ulik og variert mat.  

Vi har en egen kjøkkenhage i barnehagen hvor barna har vært delaktig i såing og høsting. Her 

har vi har alt fra urter til epletrær og bærbusker. 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

9.BARNEHAGENS FAGOMRÅDER  
Barnehagen har aldersrene avdelinger fordi vi mener at vi da kan gi barna et bedre pedagogisk 

tilbud, samt at vi bedre kan tilrettelegge for langvarige vennskap og relasjoner. Med aldersdelte 

avdelinger som hvert barnehageår bytter lokaler, 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. I tråd med Reggio Emilia har vi et mangfold av materialer 

og at disse skal være lett synlige og tilgjengelige. I forbindelse med de ulike prosjektarbeidene vil 

avdelingene ha materiale i tilknytning til disse. Vi er også opptatt av å bruke gjenbruksmaterialer. 

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!  

Froskene                 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 

 

«Fagområdene gjenspeiler områder som har interesse og egenverdi for barn i barnehagealder, og 

skal bidra til å fremme trivsel, allsidig utvikling og helse. Barnehagen skal se fagområdene i 

sammenheng, og alle fagområdene skal være en gjennomgående del av barnehagens innhold» 

 (Utdanningsdirektoratet, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KROPP, BEVEGELSE, MAT OG HELSE 
 

 

1-åringen 2-åringen 3-åringen 4-åringen 5-åringen 

Barna skal oppleve seg 
forstått gjennom 
kroppslige uttrykk   
  
 
 
Vi setter ord på og 
benevner det vi ser 
og gjør for å øke barnas 
språkforståelse og 
ordforråd.  
  
 
 
 
Vi leser, samtaler og 
utforsker med barna i 
gode pekebøker og 
skjønnlitteratur for de 
minste.  
  
Vi har pedagogisk 
materiell på veggene 
som stimulerer til 
utforsking, 
samspill og begynnende 
bruk av ord.  
 

Barna oppmuntres til å 
uttrykke ønsker og 
behov gjennom 
verbalspråk.  

  
 

Vi setter ord på og 
anerkjenner barnas  
følelser og tanker og er 
aktivt med i å løse 
konflikter.  
  
 
 
 
Barna blir kjent med 
ulike eventyr og 
har tilgang 
på konkreter.   

  
 

Lesekrok med  
tilgjengelige bøker som 
roteres for å 
opprettholde interesse  
  
 
Munnmotoriske øvelser 
som styrker barnas 
lyddannelse og uttale.  

  
 
 

Bilder på veggene som 
stimulerer til lek og 
samtaler.  
 

 Støtte barna i å bruke 
språket til 
oppgaveløsning, i lek og 
i konflikthåndtering.  

  
 

Vi setter ord på og 
anerkjenner barnas 
følelser og tanker, er 
aktivt med i å hjelpe 
barna med å 
kommunisere og å løse 
konflikter.  

  
 

Oppmuntre til å tulle, 
leke og  
eksperimentere med 
ord, uttrykk og 
symboler  

  
Bruke eventyr 
og litteratur til  
høytlesning og 
dramatisering i større og 
mindre grupper.  

  
Øker mengden tekst i 
bøker som leses for 
barna  
 

 Stiller større krav til 
verbal kommunikasjon, 
følge regler, turtaking og 
kognitiv forståelse.  

 
  

Vi støtter og 
oppmuntrer barna til å 
bruke språket til 
oppgaveløsning, i lek og 
i konflikthåndtering  

  
 
 
 

Bruker eventyr, sanger, 
historier for å skape 
felles referanser som 
styrker samspill og 
dialog.  

  
Bøker med mer tekst, og 
bøker med mindre 
bilder  
 
 

  
Bruk av spill 
og aktiviteter knyttet til 
språk for å 
stimulere/kartlegge 
barns språkutvikling  

  
Datamaskin tilgjengelig 
på avdeling, for planlagt 
og spontant faktabasert 
bruk, basert 
på barnas interesser.  
 

Kunne mestre å bruke 
språket til å holde seg 
i samlek over lengre tid 
og å løse konflikter ved å 
forklare/argumentere.  

  
Vi har ulike typer 
spill tilgjengelig i barnas 
høyde som 
øker språklig bevissthet, 
munnmotorikk og 
lydforståelse slik 
som rimlotto og 
ordforklaringsspill.   

  
Vi leser ulike bøker for og 
med barna og har et rikt 
utvalg med bøker som 
barna kan bruke selv.  
  
 
Barnesamtaler der barna 
får uttrykke sine 
meninger og tanker.   
  
 
 
Datamaskin tilgjengelig 
på avdeling for planlagt 
og spontant faktabasert 
bruk, basert på barnas 
interesser. 
 

1-åringen 2-åringen 3-åringen 4-åringen 5-åringen 

Barna skal oppleve 
måltidene som en 
positiv stund hvor de 
blir introdusert for nye 
smaker.  

 
Vi øver på å spise og 

drikke selv.   

  

Vi introduserer barna 

for håndvask for å 

skape gode rutiner.   

  

Barna sover ute i egen 

vogn.   

  

Alle barn får frisk luft 

hver dag, enten det er i 

form av sovestund 

eller lek. 

  

Vi deler oss i mindre 

grupper for å ha god 

plass til å tumle rundt 

og utforske kroppslig.  

  

 

Barna skal føle seg 

trygge, verdifulle og 

sett. 

  

Barna er med på både 

spontane og planlagte 

turer, enten i vogn eller 

på beina.  

 

Barna skal oppleve 
måltidene som en 
positiv stund hvor de 
blir introdusert for nye 
smaker og lærer seg 
navnet på ulik mat.  
  
Måltidet skal være en 
sosial arena for 
selvstendighets-
trening (og barna skal få 
mulighet til å bidra på 
forberedelser av egen 
mat.) 

  
Øver seg å gå på do, og 
skape gode rutiner på 
håndvask.   

 
Alle barna har mulighet 
til å sove eller hvile midt 
på dagen.   
Vi deler oss i mindre 
grupper for å kunne 
legge til rette for 
kroppslig lek inne og 
ute  
  
Barna har mulighet til å 
gå på tur minimum en 
gang i uka.   
 

 Barna oppmuntres til å 

være med på å gjøre 

klart til måltider, smøre 

selv, hjelpe 

andre og rydde opp 

etter måltidet.  

  

Gode rutiner på 

håndvask og samtaler 

om hvorfor det er 

viktig.  

  

 
Vi mestrer alle ulikt, 

derfor støtter og 

oppmuntrer vi 

hverandre.   

  

 

Barna får ulike 

utfordringer fysisk 

og gjør seg 

erfaringer både inne, 

ute og på tur.   

  

 

Gjøre erfaringer med 

risikolek og utfordre 

egne grenser. 

  

Sette grenser for egen 

kropp, og øve seg på å 

respektere andres 

grenser.   

  

Turdag hvor vi øver på å 

bære egen sekk med 

mat.  

 

 Vi lar barna være med 

å tilberede måltidene. 

Alt i fra å 

bake rundstykker til å 

dekke på pålegg.  Vi 

ønsker å gi de et 

naturlig forhold til 

mathygiene 

og kunnskap om 

matlaging.   

  

  

Vi legger vekt på at 

barna skal oppleve 

mestring og 

stolthet knyttet til egen 

kropp.    

  

 

Barna skal mestre å 

vurdere risikolek.  

  

Kunne regulere og 

kjenne igjen egne 

følelser.   

  

Være på god vei mot 

å respektere andres 

grenser.   

  

Turer i terreng og skog 

er mer i fokus. 

 

Barna får god kjennskap 
til hvor maten kommer 
fra, og har kjøkkenet 
tilgjengelig for 
matlaging.   

 
Barna skal kunne 
respektere andres 
grenser, og 
sette tydelige grenser 
for seg selv.   
  
Vi snakker med barna 
om kropp og 
seksualitet slik at barna 
skal ha kunnskap og 
mot til å kunne hindre 
og avdekke vold og 
seksuelle overgrep.  

  
Lengere og 
mer krevende turer.   

  
Egen friluftsuke med 
ulike aktiviteter i 
skogen.   
  
Kunne tradisjons-
leker hvor de 
må samarbeide, 
planlegge og  følge 
reglene. 

Måltidene skal bestå av varierte og sunne matvarer og det tilbys vann, frukt/grønt til alle måltider.  
Alle avdelingene er med på å så, stelle og høste i vår egen kjøkkenhage.  
Barna skal få frisk luft hver dag gjennom uteaktivitet eller soving.  
Idrettsdag og vinteraktivitetsdag for alle barna ut i fra barnas alder.  

 



 

 

KUNST, KULTUR OG KREATIVITET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     NÆRMILJØ OG SAMFUNN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-åringen 2-åringen 3-åringen 4-åringen 5-åringen 

Fokus på sanseinntrykk. 
Barna skal lære 
gjennom å erfare.   
  
 
 
 
Få erfaringer 
med noen formings-
materialer som maling 
og lim.  
  
Barna skal oppleve 
glede (og få utfolde 
seg) gjennom sang, 
dans og musikk.  
 

Oppmuntrer barnas 
skaperglede med fokus 
på utforsking 
og sanseopplevelser.  
  
 
 
Formingsaktiviteter 
som er relatert til 
prosjektarbeidet.  
  
 
Barna får oppleve 
samhørighet og glede 
gjennom varierte dans 
og musikkaktiviteter.  
  
Barna blir kjent med 
ulike musikk-
instrumenter  
 

Tilgang på tegnesaker, 
tusjer, ark, småperler, 
lim, vannmaling, 
pensler, gjenbruks-
materialer i 
barnehøyde. 
 
 
Dramatisering av 
eventyr og fortellinger  
 
 
 
Legger til rette for 
spontan dans og sang  
 
 
 
Bruker dans, musikk og 
sang i samlinger  

 
 
 
Aktiviteter med saks og 
lim   
 

Videreutvikler bruken 
av ulike materialer og 
jobber med å skape 
variasjon i bruken.  
 
 
 
Bevist bruk av inntrykk 
for å skape uttrykk.  
 
 
Oppfordre til å fullføre 
“kunstuttrykk” slik at 
barnet kjenner 
utfordring og mestring.  
 
Utvikle barnas 
forståelse for både 
egenart og ulikhet, for 
å styrke forståelsen/  
respekten for vår og 
andres kultur.  
 

Vi utfordrer barna med 
avanserte 
formingsoppgaver som 
nålefilting, sy med nål 
og tråd, fingerhekling 
m.m.  
  
Vi bruker lysbord for å 
tegne etter ulike 
kunstuttrykk og andre 
formingsoppgaver. 
  
 
Gå på teater for et 
kulturelt innslag  
  

 
Megakor for å trygge 
overgangen til skolen, 
og bli bedre kjent i 
nærmiljøet.  
 
 
Vi øver, lager kostymer 
og dramatisere på 
fellessamling i 
barnehagen. 
  

Alle aldere har formingsaktiviteter ute i ulik grad, til ulike årstider. 

1-åringen 2-åringen 3-åringen 4-åringen 5-åringen 

Bli kjent med og trygg 
på barnehagens inne- 
og utemiljø  
  

 
Gå små turer og 
utforske det 
nærmeste nærmiljøet 
med turvogner.  
  
Barna skal få utforske 
ulike deler av 
utelekeplassen vår og 
dens funksjoner, samt 
nærmiljøet rundt 
barnehagen.  
  
 
Foreldrene lager 
familiehus eller bøker 
slik at barna kan prate 
om og vise fram sin 
familie.  
 

Oppleve trygghet på 
turer i nærmiljøet.  
  

 
Regelmessige turer ut 
i naturen og 
nærmiljøet med 
turvogner og til fots.  
  
Barna skal bli støttet i 
sin nysgjerrighet rundt 
fenomener i naturen, 
og oppleve voksne som 
undrer seg sammen 
med dem.  
 

Ukentlige turer i 
nærmiljøet  
og nabolagene hvor 
barna bor.  
  
 
Benytter Sørum gård,  
Oksefjellet, Sørums-
parken og Trollskogen 
som turmål.  
  
Være delaktige på FN-

dagen med markering 

og aktiviteter. 

 Vi utvider begrepene 
om hva som er 
nærmiljø for barna og 
gir de en større 
“radius”.  
  
Vi blir bedre kjent med 
og lærer om byen vår, 
Lillestrøm.  
 
 
Snakker om yrker og 

samfunnsinstitusjoner. 

 
Utvikle en forståelse 

for ulike levemåter i 

samfunnet og bli 

introdusert for FN’s 

barnekonvensjon.  

Få kunnskap om ulike 
familieformer 

 

 Turer til nærliggende 
bedrifter, som for 
eksempel Roma, Leca, 
Europris, Monter. 

Ha kjennskap til ulike 
samfunnsinstitusjoner 
som for eksempel 
politiet, høgskole, 
skole og andre 
barnehager.   
  
 
Ha kjennskap til noe av 
Lillestrøms historie.  
  
Barna har en forståelse 
av barns rettigheter og 
barnekonvensjonen. 
 

Hele barnehagen er med på markering av samenes dag, med aktiviteter tilpasset alder.  

 



 

 

ANTALL, ROM OG FORM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-åringen 2-åringen 3-åringen 4-åringen 5-åringen 

Vi har ulike leker 
tilgjengelig  
 som klosser, stabletårn, 
puttekasser og puslespill 
med knotter som   
utvikler de minste 
barnas forståelse av 
sortering, kategorisering 
og former.  
  
Barna skal få bruke 
kroppen aktivt og 
gjennom det få 
erfaring av seg selv i 
rommet (romforståelse) 

 

 
 

Barna blir kjent med 
telling og antall gjennom 
hverdagssituasjoner.  
  
Leker og 
eksperimenterer med 
sammenligninger, 
størrelser og mengde.  
  
Har tilgang på puslespill 
med ulik 
vanskelighetsgrad.  
 
 
Konstruksjonsmateriale 
som klosser, duplo osv  
  
Støtter barnas evne i 
problemløsning og 
refleksjon.  
 

 

Vi øver på telling, 
former og størrelser  
gjennom samtaler, 
spørsmål, undring, 
aktiviteter og spontane 
oppgaver.  

 
Legger til rette for 
kroppslig lek og 
utfoldelse for å 
utvikle romforståelse  
  
De voksne er bevisste på 
å bruke matematiske 
begreper i lek, 
aktiviteter og samtaler  
  
Spill og puslespill er 
tilgjengelig. 
  
Klosser, lego, magneter 
og annet 
byggemateriale  
er tilgjengelig på 
avdelingen  
 

Vi teller bevisst i 
hverdagen for å 
øke forståelsen mellom 
tall og mengder. 

 
Vi utforsker mønster   
i blant annet perling, for 
å styrke telling og 
sortering.  
  
Vi måler og 
sammenligner størrelser 
på ting, mennesker m.m. 
for å få romfølelse og 
styrke språket for å 
benevne størrelse.  
 

Større grad av 

selvstendighet i spill 

med klare regler, 

turtaking osv. 

Bøker med 
skoleforberedende og 
morsomme oppgaver. 
(trampolinebøker) 
 
Ulike spill som utvikler 
matematiske begreper 
og strategi. 
  
Gjennom baking og 
matlaging får barna 
erfaringer med ulike 
måleredskap som vekt 
og litermål.  
  
Vi oppmuntrer barna til 
å undre seg, stille 
spørsmål og hjelper de 
til å søke løsninger  
(problemløsning).  



 

 

 

ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI 

 

 

 

 

 

 

NATUR, MILJØ OG TEKNOLOGI 
 

1-åringen  2-åringen 3-åringen  4-åringen  5-åringen  

Barna skal 
få opplevelser 
utendørs tilpasset  
aktiviteter til ulike 
årstider og 
værforhold.   
  
 Bli kjent 
med dyrearter og 
besøke dyr på Sørum 
gård.   
  
 
Bruke gjenvinnbart  
materiale som papp, 
glass eller ting hentet 
fra naturen, til lek og 
formingsaktiviteter.   
 

Utforske naturen 
og erfare hva som 
befinner seg av dyr og 
insekter i skogen og i 
barnehagen.   
  
Få begynnende 
kjennskap til 
bærekraftig 
utvikling ved at vi 
bruker papp og 
andre gjenstander til 
formingsmateriale.   
  
Legger til rette for 
små turer i 
naturen både 
spontant og 
planlagt.   

  

 
Vi øver oss på å 
sortere matavfall når 
vi rydder etter 
måltid.   
 

Bli kjent med egenskaper 
og levemåter for gårdsdyr 
og skogsdyr. 
 
Bli kjent med insekter 
som lever i naturen rundt 
oss f.eks 
edderkopper, fluer, mygg, 
larver og sommerfugler. 
  
 
Gå på turer hvor man må 
ha kjennskap 
til gruppens turregler.   
  
 
Få kunnskap om sortering 
av søppel og bruke 
gjenvinnbare materialer.   
 

Vi ønsker 
å bruke naturen i 
nærmiljøet mye 
og variert i alle 
årstider.   
  
Vi ønsker å gi barna et 
bevisst forhold til bruk 
som er 
“bærekraftig”. Vi 
ødelegger eller setter 
ikke flere spor etter 
oss enn nødvendig.  
  
 
Vi bruker naturen som 
inspirasjon til hva vi 
kan tilegne oss av 
faktakunnskap 
gjennom bøker eller 
internett.   
  
Mestre å 
følge turregler og ha 
en begynnende 
forståelse på ulike 
trafikkregler.   
 

 Gi barna kunnskap om 
de ulike årstidene og 
hvordan naturen 
forandrer seg i løpet av 
året.  
  
Fortsette å 
lære om og skape 
nysgjerrighet 
om insekter/ dyr for en 
begynnende forståelse 
for næringskjede og 
økosystemet.   
  
Gjøre ulike  
eksperimenter både 
inne og ute med ulike 
materialer.   
  
 
Vi plukker søppel 
og har kunnskap til 
naturvern.    
  
Ha kjennskap til 
bærekraftig utvikling   
 

 
 

 

 

1-åringen 2-åringen 3-åringen 4-åringen 5-åringen 

Erfare at de har 
påvirknings-kraft og kan 
medvirke i egen 
hverdag.  
 
 

Utvikle begynnende 
interesse og respekt for 
hverandre. 
  

 
Delta på markeringer av 
høytider.  

 

Barna øver seg på å 
respektere hverandre 
selv om vi er ulike.  
  
 

Delta i samlinger om de 
ulike høytidene vi 
markerer.  

 

 Snakke med barna om 
kjernebegreper som 
respekt, toleranse, 
likhet og rettferdighet  
  
Åpne, undrende og 
spørrende samtaler om 
livsløp, ulikheter, 
likheter, etnisitet,  
religion og kultur  

  
Utvikle kunnskap om 
ulike tradisjoner og 
høytider.  

 

 Vi tar opp hendelser 
som har skjedd mellom 
barna, slik at begge 
parter opplever seg sett, 
hørt og behandlet med 
respekt.   
  
Være med å skape 
forståelse og respekt for 
at det finnes mange 
måter å leve livet på.  

  
Vi snakker om død, 
frykt, sykdom 
og eksistensielle 
spørsmål basert på 
barns innspill og 
undring i samarbeid 
med barnets hjem.  

 

 Reflektere sammen 
med barna over egne 
handlinger og utvikle 
forståelse av handling 
og konsekvens.  
  
 

 Akseptere ulikhet og 
mangfold.  

 
 

Utvikle en forståelse om 
at alle må få lov til å tro 
på det de ønsker.  
 

Barnesamtaler hvor 

barna mestrer å samtale 

om hva man liker, ikke 

liker og sine interesser.  



 

10.SAMARBEID OG OVERGANG 
 

SAMARBEID MELLOM HJEM OG BARNEHAGE 

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 foresatte som er engasjerte i 

barnehagen til barna og som gjerne bidrar med sin egen kompetanse og interesser. 

 

Vi ønsker at alle foreldre skal føle seg sett og hørt, både i det daglige samarbeidet med henting og 

levering, samt kontakt via MyKid, mail og telefon. Like viktig er det at de skal kunne komme med 

ønsker og innspill til planer gjennom SU og direkte tilbakemeldinger til pedagogisk leder eller 

daglig leder.  

Gjennom MyKid har vi mulighet til å loggføre søvn, gi beskjeder, legge ut bilder, skrive om dagen i 

dag mm. Det vil nok være noe variasjon i hvordan de ulike avdelingene velger å lage ukeslutter 

som oppsummerer perioden, eller ukene som har vært.  

 

SAMARBEID UTENOM DEN DAGLIGE KONTAKTEN   

Vi ønsker engasjerte foresatte som deltar i våre planer og vurderinger gjennom aktiv deltakelse i 

samarbeidsutvalget (SU), utviklingssamtaler om barnet to ganger i året, foreldremøter høst og vår, 

ulike arrangementer og brukerundersøkelsen fra Udir. 

For å bli godt kjent med dere foreldre og at barna skal kunne vise dere litt av hverdagen sin i 

barnehagen, arrangerer vi flere ulike arrangementer i løpet av året: 

Før nye barn starter i barnehagen blir de invitert til en bli-kjent-dag  

Det inviteres til foreldremøte for nye foreldre/barn før oppstart i barnehagen 

På høsten inviterer alle avdelinger familiene på høstsuppe.  

I forbindelse med jul har vi Lucia, juleverksted, juletrefest (i regi av foresatte)  

På våren er det påskefrokost, 17.mai tog (i regi av foreldrene)  

Som en avslutting på året er det en sommerfest (i regi av foresatte).  

Vi har også en dugnad på våren som pleier å være en hyggelig og sosial sammenkomst for 

foreldre og ansatte. 

SU (samarbeidsutvalget) er en viktig arena for foreldrenes medvirkning og tilbakemeldinger. 

SU består av valgte foreldrerepresentanter og ansatte, i tillegg til daglig leder. I Lillehagen FUS 

har vi en representant fra foreldre og en fra ansatte fra hver avdeling. Totalt med daglig leder 

består SU av 11 personer. Hovedoppgaven er å sikre god kontakt mellom foreldre og 

barnehagen. SU skal for eksempel fastsette barnehagens årsplan, komme med innspill, råd, 

tilbakemeldinger, gjøre vedtak m.m. Det holdes 4 møter i løpet av et barnehageår. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPPSTART I LILLEHAGEN FUS  
Vi i Lillehagen FUS mener det er viktig med foreldredeltakelse og medvirkning i 

tilvenningsperioden. Tilvenningen er organisert slik at barna får etablere en trygg relasjon til en 

voksen i barnehagen, før dere som foreldre lar barnet være i barnehagen uten dere. Derfor setter 

vi av mye tid til bli-kjent prosessen i forkant av en tilvenning. Foreldrene blir invitert til et møte før 

oppstart der de får litt informasjon om hvordan vi legger opp tilvenningen og hvorfor. Vi benytter 

oss av Lørenskogmodellen som bygger på internasjonal barnehageforskning, små barns 

grunnleggende behov og kjernebegrepene trygghet, omsorg, tilknytning, lek og læring. 

Når barnet starter har vi 5-dagers tilvenning, der en av foreldrene er tilstede og deltar aktivt 

sammen med barnet i aktiviteter, rutiner og lek på avdelingen. Ved at dere som foreldre er så mye 

i barnehagen, vil dere bli godt kjent med personalet, andre barn og deres foreldre. 

Dere får en tilknytningsperson som har ansvar for en god dialog og kontakt med barnet og dere. 

Denne tilvenningsmodellen gjør at overlevering av informasjon om barnet til personalet går 

smidig, da har vi mulighet til å se hvordan dere er med barna i hverdagen slik at vi kan speile dere 

og tilnærme oss barna deres på en tilnærmet lik måte som dere.  

 

OVERGANG MELLOM AVDELINGER 

I Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver står det at: «Overganger skjer også innad 

i barnehagen. Personalet skal sørge for at barn og foreldre får tid og rom til å bli kjent med 

barna og personalet når de bytter barnegruppe.»  

Overganger kan være en sårbar prosess for mange barn, og vi er opptatt av å skape en god og 

trygg intern overgang. Selv om vi er en avdelingsbarnehage hvor barna bytter avdeling hvert 

år, er det fortsatt en stor trygghet i at alle barna er sammen for hvert år. Vi sørger også for at 

minimum en av de kjente voksne følger med gruppene videre. Selve det fysiske flyttet blir 

dermed ikke så stort, når man har kjente fjes rundt seg og slipper å måtte bli kjent i en ny 

barnegruppe. Det er mye spenning i å flytte til nye avdeling med nye rom, utforming, leker og 

materialer. 1-åringene og 2-åringene fungerer som en base med ulike lekerom, så for de blir 

ikke overgangen så stor. 

 

OVERGANG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE  

Lillehagen FUS barnehage har ca. 18-20 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. 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 

 

 

 

 



 
 

 

ANDRE SAMARBEIDSINSTANSER 
Våre samarbeidspartnere er foreldre, eier og FUS, barnehageadministrasjonen i Lillestrøm 

kommune som tilsynsorgan, de kommunale og private barnehagene i kommunen, FUS 

barnehagene på Romerike/nettverket, helsestasjonen, fysioterapeut, barnevern, PPA og 

logoped. 

 

Barnehagens eier legger til rette for FUS barnehagenes faglige utvikling. Saker som angår 

barnehagens daglige drift tas opp på styremøtet 2 ganger i året. Daglig leder sender også inn 

driftsrapport hver måned.  

Barnehagen har felles opptak med kommunale barnehager gjennom oppvekstkontoret. 

Oppvekstkontoret fører også tilsyn med barnehager.  

 

Fagteam er et tverrfaglig samarbeid mellom PPA, Barne– og familietjenesten, helsestasjon og 

barnehage. I Fagteam tas det opp saker der barnehagen har behov for råd og veiledning til 

videre arbeid med enkeltbarn. Alle saker som tas opp, skal være godkjent av foreldre og 

foreldrene skal få mulighet/tilbud om å være med på møtet.  

Tversteam er et lavterskeltilbud hvor ansatte og foreldre kan diskutere små og store 

utfordringer. Tversteam består av representanter fra helsestasjonen, pedagogisk psykologisk 

avdeling, psykisk helsetjeneste, barnevernet og barne- og ungdomsbasen 

 

 

 

RUTINEBESKRIVELSE FOR OVERGANG BARNEHAGE – SKOLE  

Hovedmål: Sikre alle barn en god overgang fra barnehage til skole i Lillestrøm kommune 

Måned Tiltak Ansvar 

September 
(året før 
skolestart) 

Barnehagen informerer foreldre til kommende års førsteklassinger 
om planene for året (5-årsaktiviteter, megakor, skolebesøk mm.). 
 
Barnehagen kontakter skolen mht barn med spesielle behov. Behov 
for informasjon, møter og tilrettelegging planlegges videre.  

Styrer 
 
 
Styrer 
 

Oktober Skolens innskrivingsskjema med informasjon om SFO sendes til 
foreldre.  
 
Annonse i lokalavisen.  
 
Informasjon om innskriving sendes til barnehagene for oppslag. 
 
Henvisninger av barn (femåringer) sendes PPA innen 01.11. 

Rektor 
 
 
Adm. 
 
Adm.  
 
Styrer 

Desember Sakkyndig vurdering for barn som skal søkes til Frydenlund 
foreligger.  
 
Søknad til Frydenlund skole sendes Frydenlund innen 01.01.  

PPA 
 
 
Styrer 

Mars Søknad for barn som det skal søkes utsatt/fremskutt skolestart for 
foreligger.  Frist er 01.04. 

Styrer 

April Foreldresamtale med alle som har barn som skal starte i første 
klasse. Momentliste sendes til skolen innen 01.05. For barn som 
strever iht. resultater på TRAS og/eller MIO, sendes skjemaene 
videre til skolen sammen med momentlisten.  
 
Skolen får oversikt over hvor mange barn som har behov for ekstra 
norskspråklig stimulering innen 01.05.  

Styrer 
 
 
 
 
Styrer 

Mai/juni Sakkyndig vurdering for kommende års førsteklassinger foreligger.  
 
Vedtak om spesialundervisning for neste skoleår fattes. 
 
Informasjonsmøte for foreldre til kommende års førsteklassinger.  
 
Invitasjon om skolebesøk for barn og foreldre sendes ut (med kopi 
til barnehagene). 
 
Kommende års førsteklassinger besøker skolen sin sammen med 
barnehagen. 

PPA 
 
Rektor 
 
Rektor 
(styrer 
informeres) 
Rektor 
 
 
Styrer 

September/ 
oktober 

Kontaktlærer innkaller til foreldresamtale og bruker momentlisten 
og ev. kartlegginger fra barnehagen som en støtte i sin 
forberedelse. 

Rektor 



 


