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Barnehagen holder til i lyse, fine lokaler i grønne omgivelser like ved Bekkestua sentrum. 
Våren 2017 oppgraderte vi vårt uteområdet.

Rett ved siden av oss har vi den fantastiske Eplehagen, som tilhører gamle husmorskolen 
på Stabekk. Her er gode muligheter for klatring i trær og for utforskning av naturen og 
testing og utvikling av motoriske ferdigheter. Blant Epletrærne ligger gamle gartnerboligen til 
husmorskolen som vi disponerer. Her har vi mulighet til å spise tur-matpakken vår på kalde 
dager, og våre skolestartere «maxibarna» er her flere dager i uken.

I barnehagen møtes mange små individer til læring og utvikling gjennom lek. Barnehagen er 
et sted hvor barna skal oppleve glede og mestring.

For å få til dette er det viktig å jobbe med barnas trygghet og tilknytning til barnehagen.

I Ringstabekk er vi spesielt opptatt av relasjoner og kommunikasjon mellom mennesker, og de 
læringsprosesser som finner sted i leken.  Vi jobber for å gi barna gode dager med glede og 
hverdagsmagi. Hos oss får barna oppleve læring, utvikling og mestring gjennom lek. Hos oss 
kommer barnet først!

 I barnehagen treffer barna voksne som er engasjert i og opptatt av barnas trivsel, og som 
er bevisste rollemodeller. De vil i samarbeid med foreldrene jobbe for at hvert enkelt barn er 
trygg og trives i Ringstabekk FUS barnehage.

Voksenrollen står sentralt i arbeidet vårt. Hver dag påvirkes barna av sine relasjoner til 
menneskene rundt seg, både med barn og med voksne. Det er derfor avgjørende at vi er 
bevisst våre holdninger, verdier og atferd i møtet med barna. Sammen med Lov om barnehager 
m. Rammeplan, er FUS barnehagenes visjon og verdisett med å gi retning i vårt arbeid.

INNLEDNING
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I Bærum er det i tillegg til rammeplanen utarbeidet en barnehagemelding for  
Bærumsbarnehagen, Barnehagemelding 2015-2025.

Arbeidet med barnehagemeldingen skal bidra til at det blir et likeverdige og enhetlige 
barnehagetilbud i alle Bærums barnehager, for alle barn og foreldre. Tidlig innsats, 
mestringsperspektivet og samarbeid og samhandling skal vektlegges i Bærumsbarnehagen. 
Barnehagen skal ses på som første trinn i utdanningsløpet, og lek, språk og god helse er 
spesielle faglige satsingsområder.

Som oppfølging av barnehagemeldingen utarbeides det kvalitetsplaner for perioder på 
tre år. Dette er planer som skal bidra til å sikre tidlig innsats og bedre læring for barna i 
Bærumsbarnehagen

Med utgangspunkt i Rammeplan for barnehagen, Barnehagemelding 2015 – 2025 og 
Kommuneplan 2017 -2035 har Hovedutvalget for barn og unge vedtatt en ny kvalitetsplan 
for bærumsbarnehagen; Lek og læring – rammeverk for kvalitet i bærumsbarnehagen.  
Satsingen gjelder fra 2019 og de prioriterte satsingsområdene er kommunikasjon og språk, 
livsmestring og digital barnehage.

BÆRUMSBARNEHAGEN
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Elektronisk kommunikasjon mellom hjem og barnehage.

 
Via en app på smarttelefonen, kan smarte og enkle funksjoner for fremmøteregistrering, 
ferie og fravær, telling av barn, dagen idag, tillatelser og beskjeder knyttes til avdelingen 
eller det enkelte barn.

Månedsplanen er digital og kan lastes ned til brukerens mobile kalender Barnehagen har 
alltid full oversikt over barn og ansatte tilstede, samt kontaktlister på barn og ansatte 
Med MyKids meldingsløsninger og utgående epost, får barnehagen også et viktig 
beredskapsverktøy, og et verktøy for å nå foresatte der de er til enhver tid Vi opplever at 
vi sparer tid, får bedre oversikt, og tettere dialog med foresatte, slik at levering og henting 
er preget av det viktige samspillet.

Bilder fra barnehagehverdagen lastes opp på MyKid og deles med foresatte via et smart 
taggesystem, og foresatte bestemmer selv om barn kan avbildes. Dokumentasjon av 
pedagogisk arbeid publiseres i form av bilder, infoskriv og nyhetsbrev på MyKid

MYKID



8

Vi skaper tilhørighet, undring og mestring
SAMMEN GIR VI BARNDOMMEN VERDI, LEK OG 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.

Barndommens verdi
Barndommen har verdi i seg selv. Det er den perioden i livet hvor det skjer mest læring, og 
hvor hjernen utvikler seg raskest. Barndommen er nå, den kommer ikke tilbake, og kan ikke 
tas igjen. 

Lek og glede 
Leken er barnets dominerende aktivitet. Den gir stor glede og er en uendelig kilde til læring, 
og derigjennom  forståelse av livet.

Hverdagsmagi
Små og store øyeblikk av fasinasjon og glede. Mulighetene for hverdagsmagi er uendelige.

Vennegaranti
Opplevelsen av vennskap er viktig for mennesket. Sammen arbeider vi for at hvert barn blir i 
stand til å utvikle og opprettholde vennskap.

VISJON
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VÅRE FIRE KUNDELØFTER
EVENTYRLYST-
De fleste barn er naturlig undrende, utforskende og nysgjerrige. Men som Vygotsky sier “man 
kan ikke skape fantasi ut av tomhet”. Som voksne i barnehagen er det vår jobb å tørre å by på 
oss selv og skape hverdagsmagi sammen med barna. Vi må være voksne som er tilstede i nuet 
og åpne for barnas tanker, innspill og refleksjon. Vi må gripe øyeblikkene og spinne videre på 
barnas innspill- hverdagen er full av muligheter. 

GOD KOMMUNIKASJON-
Barna hos oss skal oppleve at voksne lytter, undrer seg og er interessert med hele kroppen. 
Voksne har ansvar for god kommunikasjon ved å være bevisst på sitt stemmeleie, kroppsspråk 
og begrepsbruk. Voksne skal stille åpne spørsmål til barna og la barn få en tenkepause før de 
svarer. 

VENNEKOMPETANSE-
Barna hos oss skal få støtte og veiledning i hvordan man får en venn og hva det vil si å ha og 
være en venn. De skal oppleve at de får hjelp om de ikke mestrer, samt veiledning i hvordan 
en tar vare på vennskap. 

LEKEKOMPETANSE-
Hos oss har vi fokus på lekekompetanse. Barna skal kunne, forstå og ikke minst benytte seg 
av ulike strategier i leken. 

Dette for å øke barns rolleprogresjon fra 1-6 år, samt jobbe mot å ha aktive og deltagende 
voksne både i inne og uteleken.
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Barn skal hoppe og sprette, leke og lære, klatre og grave, le og ha det gøy, vokse og utvikle 
seg. Da må de ha riktig mat!

FOR MATGLEDE OG GODE MATVANER

Siden 2016 har alle FUS barnehagene hatt fokus på noe vi kaller «SmartMat». Ansatte er 
kurset og fått innføring i hvilken mat barn trenger for å vokse og utvikle seg til å kunne bli den 
beste utgaven av seg selv.

Målet med SmartMat er først og fremst å fremme matglede hos barna, og bidra til god
utvikling og sikre at hjernen får rett næring.

Ved å sikre kroppen de nødvendige næringsstoffene i hverdagsmat, kan man bl.a. få mer
overskudd, energi, konsentrasjon, hukommelse og bedre immunforsvar. Dette er næringsstoffer 
som kroppen ikke produserer selv, men som man må få tilført gjennom maten man spiser hver 
dag.

Vitaminer, mineraler, proteiner, karbohydrater og fett er slike viktige næringsstoffer/
byggeklosser.

Barn i førskolealder går gjennom en enorm og svært bratt lærings- og utviklingskurve på få år.
De er mange timer i barnehagen hver dag og inntar ofte 2-3 viktig måltider i barnehagen.  
Lek og samvær med andre barn er hovedfokuset for et førskolebarn. Men for at man skal 
orke å leke masse, konsentrerer seg lenge og samhandle med andre mennesker trenger 
man mat som er stappfull av nyttige byggeklosser. Mat som inneholder mye sukker og raske 
karbohydrater blir fort brukt opp og gir kroppen ingen vedvarende energi. Når kroppen ikke 
får de rette byggeklossene får man en rastløs og stresset kropp, og veien til dårlig humør og 
konflikter med andre kan bli kort.

Hva betyr så dette for barna i Ringstabekk?
  Vi serverer et måltid hver dag- tre varmmåltider og to brødmåltider i uken.
  Vi serverer grønnsaker til måltider
  Vi bruker ren fisk eller fiskemat med høyest mulig fiskeinnhold
  Vi bruker rent kjøtt eller kjøttvarer med høyest mulig kjøttinnhold
  Vi bruker vann som tørstedrikk
  Vi har god balanse mellom varmmåltider og brødmåltider for å skape variasjon

SMART MAT
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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 
Eksempler: 

  Vedtekter 
  Serviceerklæring
  Etiske retningslinjer
  Forskrift om miljørettet helsevern 
  Progresjonsplan for fagområdene i rammeplanen iht. barnas alder. 
  Periodeplan, evt. månedsplaner 
  Langsiktig kompetanseplan for personalet
  Lokale planer for den enkelte barnehage; Informasjonsfolder, prosjektplaner etc.

BARNEHAGELOVEN OG RAMMEPLAN 
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FUS VERDIER: 

Glødende - skapende - tilstedeværende 

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

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

tilstedeværende 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

VERDIGRUNNLAG, MÅL OG SATSNINGER 

BARNET 
FØRST!
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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 
  Personalet følger retningslinjene til Smartmat
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Gjennom dette barnehageåret er barnehagen med i intervensjonsgruppen i et 
kompetansehevende og forskningsprosjekt kalt «Barnet først» 

Faglig bakgrunn
Barnehageårene er en viktig periode for barnas følelsesmessige utvikling. Barnehagen har 
derfor en viktig rolle i å tilrettelegge for utviklingen av barnas evne til å forstå og håndtere 
sin emosjonelle verden og for utviklingen av barnas emosjonelle kompetanse. Barnet først 
er en kompetanseutvikling i FUS barnehagene som følges med et forskningsprosjekt via 
Universitetet i Oslo i barnehageåret 2019/ 2020. Barnet først bygger på et forskningsbasert 
program, Tuning in to Kids (TIK), som har som mål 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. TIK lærer omsorgspersonene 
egenskaper og teknikker for å gjenkjenne, forstå og håndtere sine egne og barnas følelser. 
Barnet først er en kompetanseutvikling for alle barnehagens ansatte, der treningen foregår 
over tid og kan understøttes, utvikles, og innarbeides i det daglige arbeidet med barnehagens 
barn og i samarbeid med gode kollegaer. Det utvikles også eget støttemateriell for arbeid på 
avdelingene. 

Bakgrunn for forskningen
Vi evaluerer effekten av kompetanseutviklingen. Av de 49 utvalgte barnehagene i FUS, er om 
lag halvparten tilfeldig trukket ut (med hensyn til geografisk plassering i landet) til å være med 
i det vi kaller intervensjonsgruppen (pulje 1), og den andre halvparten i kontrollgruppen (pulje 
2). Med intervensjonsgruppe mener vi de som får opplæring og trening i Tuning in to Kids og 
CLASS-observasjoner det kommende barnehageåret. Kontrollgruppen vil få samme opplæring 
og trening så snart forskningen er ferdig gjennomført, det påfølgende barnehageåret (2020/ 
2021). 

« BARNET FØRST» – OG «EVALUERINGEN AV 
TUNING IN TO KIDS I NORSKE BARNEHAGER»
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Gruppeinndeling
49 FUS-barnehager i Oslo området, Bergen, Trondheim er inkludert. Barnehagene er tilfeldig 
trukket ut fra disse regionene, men bak dette utvalget ligger også praktiske hensyn knyttet 
til kostnader ved tid og reise. Dette betyr at om lag 200 avdelinger, og nærmere 3600 
barnehagebarn berøres av kompetanseutviklingen. 

Målinger
Alle barnehager (intervensjon- og kontrollgruppe) vil bli målt før oppstart av 
kompetanseutviklingen (måletidspunkt 1), i tillegg til oppfølgingsmål 10 måneder etter 
(måletidspunkt 2). Dette baseres i hovedsak på spørreskjema til barnehageansatte og 
barnas foreldre, men også observasjoner og direkte mål av et utvalg av barnehagebarna. 
Forskningsspørsmålene fokuserer rundt de barnehageansattes evne til emosjonsregulering og 
emosjonelle responsivitet, i tillegg til det sosiale og emosjonelle klimaet i barnehagen. 

Deltakelse i forskningen er frivillig, og hver enkelt vil få mer informasjon om dette.  
Selve kompetanseutviklingen som skal foregå er en del av FUS’ satsing, og vil gjennomføres 
uavhengig av om dere samtykker til selve forskningsdelen eller ikke. Vi håper likevel dere ser 
nytteverdien av at evalueringen foretas før satsingen «rulles ut» i alle landets FUS-barnehager.
Foreldre i et utvalg av barnehagene i Osloområdet vil, i tillegg til å bli bedt om å svare på 
spørreskjemaet, bli bedt om sitt samtykke til at deres barn kan delta i en test som vil foregå i 
barnehagen. De vil bli grundig informert i et skriv de får per epost. Her blir barnets språklige 
og emosjonelle kompetanse direkte målt ved å gjennomføre en test på et nettbrett inne i 
barnehagen. Barnet vil bli vist bilder av ulike følelsesuttrykk, eller situasjoner som kan utløse 
følelser (f.eks. «et annet barn veltet legotårnet hans», eller «et annet barn gir deg favorittleken 
sin»), og blir bedt om å si navnet på følelsen, eller peke på det riktige ansiktsuttrykket av 4 ulike 
bilder på nettbrett-skjermen. Dette vil ta om lag 20 minutter. Vi, forskerne, vil etter alle svar på 
spørreskjemaene har kommet inn, ha en oversikt over hvilke foreldre i de aktuelle barnehagene 
som har sagt ja til denne testen på sitt barn. Vi vil deretter kontakte barnehagelederen i de 
aktuelle barnehagene for å legge en plan for hvilke dager det kan passe at vi kommer inn for 
testingen. Testingen for måletidspunkt 1 vil foregå i løpet av ukene 36, 37, 38 og 39, og vil 
gjennomføres av kompetente voksne med fokus på at situasjonen skal føles trygg og vennlig 
for barna som deltar (del av forskerteamet eller masterstudenter som har fått opplæring).  
Det hele vil foregå inne i barnehagen og vi ønsker å tilrettelegge for at barnet også har en kjent 
voksenperson i rommet. Det er også en fordel om man kan sitte i et separat rom under selve 
testingen for å unngå forstyrrelser. Igjen, barnehagene det gjelder vil bli kontaktet direkte av 
noen fra forskerteamet for avtaler som passer den enkelte avdeling. 
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Samarbeidspartnere for kompetansehevingen og forskningsprosjektet: Ansatte ved  
Psykologisk Institutt (PSI) ved Universitetet i Oslo (UiO), FUS AS ved 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

Emosjonell og 
adferdsmessig støtte

Organisering av 
avdelingen

Støtte til læring og 
kognitiv utvikling

- Positiv klima
- Negativt klima
- Voksnes sensitivitet
- Ta barns perspektiv
- Veiledning og regule-
  ringstøtte

- Ledelse og veiledning
- Aktivitet og overganger
- Variasjon

- Tilrettelegging av læring
- Kvalitet på feedback
- Språkmodellering
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Vi vet basert på forskning at de viktigste områdene for barn i barnehagealder er lek, språk og 
livsmestring

Egenledelse i lek og læring
Egenledelse i lek og læring er et felles satsningsområde i FUS-barnehagene.

Egenledelse brukes som samlebetegnelse på overordnede funksjoner i hjernen som setter i 
gang, styrer og regulerer atferden vår. Barn i førskolealder er i en livsfase hvor læring og utvikling 
skjer raskere enn noe annet stadium i livet. Grunnleggende ferdigheter og forutsetninger for 
å mestre livets utfordringer skapes allerede i tidlige barneår. Barn må derfor alltid forstås i 
et utviklingsperspektiv der de er i stadig utvikling og endring- og at de må forstås ut fra sine 
sosiale og miljømessige omgivelser. Ansatte med leke- og relasjonskompetanse legger til rette 
for lek fordi vi mener at leken gir det aller beste grunnlaget for kjenne på mestringsfølelsen, 
danne relasjoner, tilegne seg læring på sin egen måte og håndtere selve livet.

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.

I barnehagen ser vi på egenledelse i sammenheng med barnas lek. 

Barn leker for å leke. Leken er lystbetont i seg selv og gir glede. Leken er også barnas
viktigste læringsarena.

Leken gir kompetanse i å
  gi og ta
  forestille seg at en er en annen
  konsentrere seg
  samarbeide
  kommunisere
  løse konflikter
  fantasere og være kreativ

I leken er ”alt” lov, og barna får mulighet til å trene seg på ”det virkelige liv”.

BARNEHAGENS MÅL OG SATSNINGER
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Egenledelse handler om hvordan vi utnytter vår mentale kapasitet
  planlegging
  organisering
  arbeidshukommelse

og hvordan vi er sammen med andre
  igangsetting
  fleksibilitet
  selvregulering
  selvmonitorering

Dette innebærer at når vi jobber med å styrke barns egenledelse, jobber vi både med barnets 
egne ferdigheter og ikke minst de fysiske og miljømessige rammene som  finnes rundt barnet.

Arbeid med egenledelse i lek og læring krever at de voksne har kunnskap om emnet og sin 
rolle i relasjon til barna. Det fordrer at leken har høy prioritet i barnehagen, at det gis næring 
og rom til leken. Det fordrer også barna har fått tilfredsstilt sine grunnleggende behov for mat 
og hvile, slik at de er våkne og opplagte til å leke.

Kilde: Egenledelse i lek og læring. Kristian Sørensen, Marianne Godtfredsen, Mette Modahl og 
Bjørn Lerdal, Høyskoleforlaget 2011. 
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Språk
Barnehagen skal bidra til at barn leker med språk, symboler og tekst og stimulere til språklig 
nysgjerrighet, bevissthet og utvikling. Barn lærer språk best gjennom å være språklig aktive. 
(Rammeplanen)

Å lære språk er noe av det viktigste som skjer i et barns liv
  Gjennom språket lærer vi å forstå verden
  Gjennom språket får vi innsikt i oss sjøl 
  Språket gir identitet og tilhørighet
   Språket er det viktigste redskapet vi har for å komme i kontakt med andre mennesker og 

for å organisere og systematisere våre erfaringer
   Gjennom språket trer vi inn i fellesskapet med andre mennesker og får del i samfunnet. 
  Språket hjelper oss å organisere og systematisere våre erfaringer
  Språket er avgjørende for den intellektuelle, emosjonelle og sosiale utviklingen

(Anne Høigård, Barns språkutvikling)

Språket er det viktigste redskapet vi har for å komme i kontakt med andre mennesker og for 
å organisere og systematisere våre erfaringer.  
Barn lærer språk ved å lytte og bruke språket i samspill med andre- det å dele tanker, erfaringer, 
opplevelser og følelser i hverdagen fremmer språkutviklingen.

Språkutvikling handler om å lære å bruke språket som verktøy i samspill med andre og for 
utvikling av ferdigheter og kunnskaper

   Barnehagen skal være bevisst på at kommunikasjon og språk påvirker og påvirkes av alle 
sider ved barnets utvikling

   Gjennom dialog og samspill skal barna støttes i å kommunisere, medvirke, lytte, forstå og 
skape mening. 

   Alle barn skal få god språkstimulering gjennom barnehagehverdagen, og alle barn skal få 
delta i aktiviteter som fremmer kommunikasjon og en helhetlig språkutvikling
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Barnet utvikler sitt språk gjennom alle daglige aktiviteter i barnehagen
  Leken  
  Kroppsspråk
  Samtaler med andre barn  
  Samtaler med voksne  
  Daglige rutiner som stell, garderobe, måltid  
  Lek med språk, sang, rim og regler  
  lytting  
  høytlesning  

Voksne som støttende stillas
I hverdagen møter barna språk hele tiden. I disse møtene er det viktig at vi voksne er bevisste 
på vår rolle, og at vi fungerer som språklige rollemodeller. Det er viktig å bruke språket aktivt, 
benevne og spille videre på de innspill barnet gir.  Både nonverbale og verbale.  Vi skal lytte 
til barna, og undre oss sammen med de. Vi må ha kjennskap til hvor hvert enkelt barn er i sin 
språklige utvikling, slik at vi kan støtte og utfordre barnet akkurat passe slik at det opplever 
utvikling.

Vi som jobber i barnehagen
  Er bevisst dette, og legger vekt på å være gode språkmodeller i hverdagen.  
  Legger til rette en hverdag fylt med språkglede og utvikling av språket.  
  Snakker tydelig, bygger gode setninger, har et rolig taletempo.  
  Spille videre på de innspill barnet gir-  Både nonverbale og verbale innspill.
  Vi skal lytte til barna, og undre oss sammen med de. 
  Bekrefter barns utsagn for at de skal oppleve at de blir forstått.  
  Setter ord på gjenstander og handlinger.  
  Leker med språket og viser språkets nyanser.  
  Bruker rim, sanger, regler og bøker for å gi næring til språket.
   Vi må ha kjennskap til hvor hvert enkelt barn er i sin språklige utvikling, slik at vi kan 

støtte og utfordre barnet akkurat passe slik at det opplever utvikling. 
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Livsmestring 
Barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon og bidra til å 
utjevne sosiale forskjeller. Barns fysiske og psykiske helse skal fremmes i barnehagen.  
Barnehagen skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og forebygge 
krenkelser og mobbing. Om et barn opplever krenkelser eller mobbing, må barnehagen 
håndtere, stoppe og følge opp.» Rammeplan for barnehagens formål og innhold

Barn skal utvikle god selvfølelse og være trygge og trives i barnehagen. 

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

I Ringstabekk har vi egen handlingsplan for å sikre et godt psykososialt miljø. Det er spesielt 
viktig å jobbe med forebygging, og vi jobber hele tiden med å sikre god relasjon mellom 
voksne og barn. At denne relasjonen finnes, er alltid den voksnes ansvar. Vi skal møte hvert 
enkelt barn på deres premisser, og støtte barnet slik at det kan få utviklet seg til å bli den beste 
versjonen av seg selv. 

Den tydelige og omsorgsfulle voksne er modell for barns møte med andre. Når barn ikke får 
til lek og samspill med andre barn, trenger de hjelp av voksne. Noen barn strever mer enn 
andre. Relasjonen mellom barn og voksne er sentral i arbeidet mot mobbing i barnehagen. 
De voksnes forståelse av barn og barns atferd er grunnlaget for om voksne ser, reflekterer, 
handler og evaluerer egen praksis, og det er de voksnes holdninger som ligger til grunn for de 
handlinger som utføres.
 
Mobbing har dårlige vekstforhold i en barnehage der voksne stadig våger å stille kritiske og 
åpne spørsmål til seg selv, samtidig som de styrker alt det relasjonelle arbeidet som fremmer 
god lek, humor og trygghet 

Det er viktig at barnehagen er en trygg arena for barnet slik at det skal få prøve ut ulike sider 
ved det sosiale. De voksne skal støtte barna i å mestre motgang og utfordringer, og det er 
viktig at de blir kjent med sine egne følelser, men også andres. 

Barna skal gjennom dagen oppleve aktiviteter i ulikt tempo. På den måten får de opplevd 
fysisk aktivitet som fremmer motorisk utvikling og bevegelsesglede, samt mulighet til ro, hvile 
og avslapping.
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Hva fremmer livsmestring hos barn?
Positive erfaringer sammen med nærværende voksne og andre barn fremmer trivsel og 
livsglede her og nå, samtidig som de bidrar til robusthet og motstandskraft som gjør barna 
bedre i stand til å tåle livets opp- og nedturer

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

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

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

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

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

Mestringsfølelse
Mestring handler om at barnet får til noe det ønsker, selv om det ikke lykkes med en gang. 
Mestringsopplevelser gir barn tro på at egen læring og mestring er mulig. De lagrer slike 
erfaringer i hukommelsen. Erfaringer med å tåle ikke å lykkes med en gang uten å miste motet, 
er viktig for psykisk helse og livsmestring



23

Vi som jobber i barnehagen bruker vår kunnskap, innsikt og forståelse til å
  bli kjent med barnets styrker og hjelpe barnet å bruke disse i leken 
  bli kjent med hvor barnet er i sin lekutvikling, og begynne der
  delta sammen med barnet, avpasse rollen etter behov, eks. være modell
  trene på «lekekoder»
  lage lekegrupper ved behov
  hjelpe barnet å finne attraktive lekekamerater, leketema og rekvisitter
  være tilstedeværende voksne, som kan veilede ved behov
  gi positive tilbakemeldinger på positiv atferd til alle barn
  fremheve enkeltbarn positivt foran andre
  samtale med barn om følelser, og til å støtte barnet i sin kommunikasjon
  veilede i konflikter, og være modell gjennom sin egen kommunikasjon med andre
   skille mellom person og handling. Gi tilbakemelding på at handlingen ikke er ok, men at 

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

de minste, dele barnegrupper i mindre grupper, ha hvilestunder, være tilstedeværende 
voksne med et fang tilgjengelig ved behov.
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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.    
(Barnehageloven§ 1 Formål, 1.ledd, første punktum)

Omsorg
Barnehagen har en etisk forpliktelse i å handle omsorgsfullt overfor alle barn i barnehagen. 
Med omsorg menes alt omsorgsarbeid i tilknytning til samvær og stell av barnet knyttet til 
barnets ulike behov på hvert alders- og utviklingstrinn. Omsorg er en svært viktig del av vårt 
daglige arbeid i barnehagen. 

Omsorg i barnehagen kjennetegnes av
  nærhet og varme
  tålmodighet og lydhørhet overfor hvert enkelt barn 
  oppmerksomhet overfor og innlevelse i det enkelte barn 
  at vi ser hvert enkelt barns behov
  hjelp, støtte og motivasjon ut i fra barnets behov, alder og utviklingsnivå 
  at de voksne anerkjenner og bekrefter barnets egen opplevelse

BARNEHAGENS FORMÅL OG INNHOLD
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Lek
” Å føle glede og kunne slappe av, spøke og ha det moro, og å kunne tre inn og ut av lekerammen, 
forstå lekesignalene, følge lekens skjulte regler om enighet, gjensidighet og turtaking og å 
involvere seg fullt og helt i lek.” 

Leken er barnas viktigste læringsarena. Den har ingen prestasjonskrav, men man leker seg til 
kompetanse. Lek er lystbetont. I barnas barnehagehverdag blir mye tid brukt til lek sammen 
med andre barn, leken er en stor del av barnas sosiale arena i barnehagen. Derfor blir barnas 
evne til å leke med andre viktig i barnas utvikling av sosialkompetanse. I Ringstabekk gir vi tid 
og rom for leken, både i egen avdelingsgruppe, og i aldersdelte grupper på tvers. 

Leken gir kompetanse i å
  gi og ta
  forestille seg at en er en annen               
  konsentrere seg
  samarbeide
  kommunisere
  løse konflikter
  fantasere og være kreativ
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Læring
Barn lærer hele tiden, i relasjoner med andre mennesker, i leken og i hverdagens forskjellige 
situasjoner. Læring i barnehagen kjennetegnes av lek og glede, samspill, kommunikasjon, 
utforskning, utfordring, fordypning, repetisjon, tverrfaglighet. Vi har en tydelig hensikt med 
det vi gjør og tilbyr et variert læringsmiljø som gir barna mulighet til å oppleve det å tilegne 
seg ny erfaring og kunnskap

Danning
Danning er en kontinuerlig prosess som blant 
annet handler om å utvikle evne til å reflektere over handlinger og væremåter. Danning skjer i 
samspill med omgivelsene og andre, og er nært knyttet til barns medvirkning. Oppdragelse er 
å hjelpe barn til å oppfatte hvilke rammer som er akseptable i samvær med andre.

Danning rommer oppdragelse, refleksjon, meningsdanning, kritikk, demokrati og etisk 
begrunnede valg

Kilde: Barnehagefolk, nr.1 – 2011
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I rammeplan for barnehager, kapittel 4 står det:
 
Barnehagen skal ivareta barnas rett til medvirkning ved å legge til rette for og oppmuntre til at 
barna kan få gitt uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet, jf. barnehageloven § 
1 og § 3, Grunnloven § 104 og FNs barnekonvensjon art. 12 nr. 1. Barna skal jevnlig få mulighet 
til aktiv deltakelse i planleggingen og vurderingen av barnehagens virksomhet. Alle barn skal 
få erfare å få innflytelse på det som skjer i barnehagen.

Barns rett til medvirkning er ikke at barnet skal få bestemme alt, det handler ikke bare om 
å få velge den grønne eller røde lua. Det handler om det, men også om så veldig mye mer! 
Barns rett til medvirkning er lovfestet i artikkel 12 i FNs barnekonvensjon, barnets rett til å 
uttrykke seg vedrørende alle forhold som vedrører barnet.

Å la barn medvirke handler om en grunnleggende holdning hos de ansatte om å fremme 
demokrati, mangfold og likeverd. Barns medvirkning er noe som sitter i «veggene», en kultur. 
En kultur som er preget av balansen mellom frihet og ansvar. 

Barna i barnehagen har rett til å uttrykke seg og få innflytelse på mange sider av sitt liv 
i barnehagen. Barna gir uttrykk for hvordan de har det både verbalt og kroppslig.  
Voksnes tilstedeværelse og anerkjennende holdning bidrar til å oppdage og sette ord på 
barnas følelsesmessige uttrykk slik at de blir tatt på alvor. Gjennom samtaler og aktiv handling 
med barna får de mulighet til å bli hørt og til å forme sin barnehagehverdag.

I Ringstabekk FUS barnehage 
   gir vi barnet opplevelse av demokrati. Barna opplever at det de sier og gjør blir tatt 

hensyn til og får konsekvenser.
   er vi bevisst vårt ansvar overfor alle barna. Vi har kjennskap til hvert enkelt barn og de 

relasjonene som foregår i samspillet barn - barn og barn – voksen
   tar vi på alvor de innspill barn kommer med under eller i etterkant av aktiviteter
   har vi respekt for påbegynt lek, og gir barn mulighet til å velge selv om de vil fortsette 

leken, i stedet for å delta i en voksenstyrt aktivitet

BARNS RETT TIL MEDVIRKNING
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Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet som skal planlegges og vurderes. Barn og 
foreldre har rett til medvirkning i disse prosessene. Målet med barnehagen som pedagogisk 
virksomhet, er å gi barna et tilrettelagt tilbud i tråd med barnehageloven og rammeplanen.  
For å oppnå dette skal barnehagen være en lærende organisasjon, og det pedagogiske arbeidet 
skal være begrunnet i barnehageloven og rammeplanen.

Arbeidet vi gjør må planlegges, dokumenteres og vurderes. Årsplanen ivaretar den overordnede 
delen av dette. 

Som del av dette arbeidet, og samarbeidet med barnas hjem, sender avdelingene ut 
periodeplaner og månedsbrev. Månedsbrevet skal synliggjøre deler av det arbeidet som skjer 
på avdelingen. Det skal gi et innblikk i hva vi har opplevd sammen med barna i måneden som 
har gått og hva vi ønsker å fokusere på i måneden som kommer.

Periodeplanen skal gi innsikt i prosjekter og temaer vi jobber med over tid.

Barnehagens dokumentasjon skal synliggjøre sammenhengen mellom det arbeidet vi gjør og 
de styringsdokumentene vi forholder oss til.

Store deler av hverdagen i barnehagen formes underveis i samhandling med barna.  
Gjennom fastsatt møtevirksomhet får personalet tid og rom til å planlegge og vurdere det 
pedagogiske arbeidet . Pedagogiske ledere har fire timer planleggingstid per uke. Dette er med 
på å sikre kvaliteten i barnehagens arbeid og at personalet jobber mot felles mål. 

Vi bruker dokumentasjon som redskap for å synliggjøre barnehagens praksis. Veggene i 
barnehagen skal vise hva barn og personalet er opptatt av og gjenspeile temaene vi arbeider 
med. I Ringstabekk FUS barnehage synliggjør vi prosessen i arbeidet med barna og inviterer 
barn, foreldre og medarbeidere til refleksjon over barnehagens innhold ved bruk av bilder, 
tekst og estetiske uttrykk.

PLANLEGGING, HANDLING,  
OBSERVASJON OG REFLEKSJON
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SAMARBEID MELLOM HJEM OG BARNEHAGE 

Barnehagen skal legge til rette for foreldresamarbeid og god dialog med foreldrene.

I Ringstabekk FUS Barnehage er samarbeidet mellom personalet og foreldrene av stor betydning 
for at barna skal oppleve trygghet og sammenheng mellom livet i og utenfor barnehagen.  
For at foreldrene skal være med å påvirke det som skjer i barnehagen, er vi avhengige av en 
god dialog. 

Den daglige kontakten foregår gjennom samtaler når barnet kommer om morgenen eller 
blir hentet om ettermiddagen. Her kan både barn, foreldre og personalet få sagt litt om hva 
som har skjedd i løpet av dagen, hvordan barnet har det, ting som har skjedd hjemme osv.  
Dette bidrar til at personalet får best mulige forutsetninger for å utføre det pedagogiske 
arbeidet på best mulig måte. Vi ønsker derfor god kontakt med foreldrene slik at vi sammen 
kan utvikle et godt samarbeid til barnets beste.

Foreldremøter er møter hvor personalet i barnehagen forteller om barnehagens drift og 
satsingsområder. Dette foregår en til to ganger i året.

Foreldresamtaler er en samtale som skal være en gjensidig informasjonsutveksling mellom 
barnehage og hjem. Vi snakker om hvordan hverdagen går, om barnets utvikling og om 
eventuelle utfordringer. Vi har minimum to samtaler per år.

SAMARBEID OG OVERGANG 
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Foreldreråd og samarbeidsutvalg (SU)
”Foreldrerådet består av foreldrene / de foresatte til alle barna og skal fremme deres 
fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et 
godt barnehagemiljø.” Lov om barnehager § 4

”Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. 
Samarbeidsutvalget består av foreldre / foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver 
gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere 
representanter enn hver av de andre gruppene. Barnehageeier skal sørge for at saker av 
viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget.

Barnehageeier skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og 
samarbeidsutvalget.” Lov om barnehager § 4 

I Ringstabekk velges foreldrerepresentanter på høstens foreldremøte. Ansattrepresentanter 
velges på høstens planleggingsdager. Daglig leder representerer barnehageeier i SU.

I SU fremlegges og drøftes saker av betydning for barnehagens drift, årsplan fastsettes, 
budsjett kommenteres, evt. arrangementer planlegges.

OVERGANGER
NÅR BARNET BEGYNNER I BARNEHAGEN

« Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene legge til rette for at barnet kan få en trygg 
og god start i barnehagen. Barnehagen skal tilpasse rutiner og organisere tid og rom slik at 
barnet får tid til å bli kjent, etablere relasjoner og knytte seg til personalet og til andre barn. 
Når barnet begynner i barnehagen, skal personalet sørge for tett oppfølging den første tiden 
slik at barnet kan oppleve tilhørighet og trygghet til å leke, utforske og lære » 
 Rammeplan for barnehagen s. 33

En god start er viktig for barnets trivsel i barnehagen. Å begynne i barnehagen for første gang 
er en stor begivenhet i barnets liv. Det er derfor nødvendig å sette av tid til en trygg tilvenning. 
Tilvenning bør skje gradvis og sammen med foresatte.

Hos oss starter vi tilvenningen allerede på våren. I juni inviterer vi alle helt nye 1.- og 2.- 
åringer til besøksdager. Her vil barna og foreldrene få mulighet til å bli kjent på avdelingen og 
de voksne som jobber der.



31

Helt nye foreldre blir i juni invitert til en «bli kjent samtale» med pedagogen på avdelingen.  
På denne måten er vi allerede litt kjent med barnet og foreldrene ved oppstart, og kan best 
mulig tilrettelegge for en trygg tilvenning.

For å etablere trygghet, vil barnet få en tilknytningsperson. Tilknytningspersonen skal være 
barnet og foresatte sin kontaktperson. Tilknytningspersonen er med barnet hele tiden så langt 
det lar seg gjøre og tar imot barn og foresatte om morgenen og når det blir hentet. Når vi ser 
at barnet viser trygghet introduserer vi flere i personalet. 

Målet er at overgangen fra hjem til barnehage ikke skal oppleves som et brudd, men som en 
utvidelse av muligheten for kontakt med andre og nye erfaringer. 

OVERGANG INNAD I BARNEHAGEN
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.
 Rammeplan for barnehagen s. 33

Det å begynne på stor avdeling, er også en stor overgang for barnet. Derfor er det svært viktig 
at foreldrene setter av tid til å være med barnet sitt de første dagene. Hvor lang tilvenning 
barnet trenger, varierer fra barn til barn. Det bestemmes i samarbeid mellom de ansatte og 
foreldrene hvor lang periode barnet trenger. 

Vi ønsker at barn og foreldre får god tid til å bli kjent med nytt personal og ny barnegruppe.  
Alle nye barn i gruppen får tildelt en tilknytningsperson. Denne skal fungere som en 
kontaktperson for barnet og foreldrene, og har et ekstra ansvar for barnet spesielt under 
tilvenningen.

På vårparten har vi tilvenningsdager, hvor barna fra småbarnsavdelingene besøker den 
storbarnsavdelingen de skal begynne på i august. 

På tilvenningsdagene vil personal fra småbarnsavdelingen være med barna. Fokuset vil være 
å bli kjent på avdelingen- med rommet, de andre barna og personalet. Dette gjøres blant 
annet gjennom faste rutiner hver gang slik at det blir forutsigbart og trygt for barna. De første 
gangene er besøket kort- ca 1 time, og vil bli utvidet mot sommeren med at barna også spiser 
formiddagsmaten der. Kanskje etterhvert er noen blitt så trygge og vil være på besøk utenom 
dette også? 

Før sommeren får barna med seg et brev hjem med navn på tilknytningsperson og bilde av 
personalet og barna på avdelingen. 
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I juni vil vi invitere til en foreldrekaffe for barn og foreldre på den avdelingen barnet skal 
begynne på, og et foreldremøte hvor det blir gitt praktisk informasjon og informasjon om det 
pedagogiske arbeidet på avdelingen.

Med disse tiltakene ønsker vi å gjøre tilvenningen på stor avdeling til en positiv opplevelse 
for barnet

OVERGANG BARNEHAGE-SKOLE
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 

De eldste barna skal få mulighet til å glede seg til å begynne på skolen og oppleve at det er en 
sammenheng mellom barnehagen og skolen. Barnehagen skal legge til rette for at de eldste 
barna har med seg erfaringer, kunnskaper og ferdigheter som kan gi dem et godt grunnlag 
og motivasjon for å begynne på skolen. Barnehagen skal bidra til at barna kan avslutte 
barnehagetiden på en god måte og møte skolen med nysgjerrighet og tro på egne evner. 
Barna skal få bli kjent med hva som skjer i skolen og skolefritidsordningen 
Rammeplan for barnehagens formål og innhold 

Det siste året i barnehagen er et spesielt år, med alt dette innebærer. Det kan være utfordrende, 
men også spennende. 

I år har vi for første gang en egen avdeling for de eldste, dette for bedre å klare å legge til rette 
for de behovene barna har det siste året i barnehagen.  
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Vårt mål for maxibarna er:
  Sosialt kompetente barn – er trygge og kan ta til seg ny kunnskap

Vi vet at trygghet og god selvfølelse er det viktigste barna kan ha med seg over i skolen- det 
er grunnlaget for læring!

For å gi de trygghet og troen på seg selv så vil vi gi de positive erfaringer sammen med 
nærværende voksne og andre barn - Som fremmer trivsel og livsglede her og nå, samtidig 
som det bidrar til robusthet og motstandskraft som gjør barna bedre i stand til å tåle livets 
opp- og nedturer.

Gjennom flere år har Bærum kommune jobbet med å gjøre overgangen fra barnehage til 
skole lettest mulig. Ett av tiltakene har vært å bruke et skjema som er utarbeidet av skole og 
barnehage i fellesskap. Dette skjemaet fylles ut av foreldre og barnehage i samtale på våren og 
sendes sosiallærer på den aktuelle skole innen midten av mai hvert år. Skjemaene makuleres 
innen 31.12. Hvis skolen har behov for ytterligere informasjon om barnet, tar de kontakt med 
foreldrene før de eventuelt snakker med barnehagen

På skolen har  de friminutt også.  
Det er sånn at vi må ut – så må vi inn.” 
Sissel, 5 år

 



34

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.
Rammeplanen for barnehager s. 47

Kommunikasjon, Språk og Tekst
Barna utvikler sin begrepsforståelse og får et variert ordforråd. Vi bruker kommunikasjon 
ut ifra barnets forutsetninger for å uttrykke følelser, ønsker og erfaringer, til å løse 
konflikter, skape positive relasjoner og samspill. Barna er kjent med varierte bøker, sanger,  
bilder og media.

Vi gir tid til gode samtaler med barna om opplevelser og konfliktløsning.

Vi har et språkstimulerende miljø gjennom å diskutere og svare på barns undringer

Vi visualiserer og fantaserer med bøker, sanger, bilder og andre typer av media i hverdagen.

Kunst, Kultur og Kreativitet
Barna bruker sansene sine for å utforske og utvikler sine inntrykk og uttrykk gjennom skapende 
virksomhet. Barna blir kjent med kulturelle uttrykksformer.

Vi presenterer ulike uttrykksformer i møte med maling, musikk, dans, drama og kunst.

Vi gir barna et variert tilbud på materialer for den skapende virksomheten.

Kropp, Bevegelse, Mat og Helse
   Barna får en positiv selvoppfatning gjennom kroppslig mestring, og blir kjent med eget 

kroppsspråk og kroppens forutsetninger. 
   Barna får kunnskap om menneskekroppen og forståelse for betydningen av gode vaner 

og sunt kosthold.
   Vi legger tilrette for allsidig fysisk aktivitet, både ute og inne.
   Vi følger opp barns lekeinitiativ og tilbyr lek og spill der barna er fysisk aktive og opplever 

glede gjennom mestring og fellesskap.
   Vi gir barna et innblikk i ulike levevaner av det sunt/usunt kosthold.

BARNEHAGENS FAGOMRÅDER
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Nærmiljø og Samfunn
   Barna er med og utforsker nærmiljøet sitt gjennom turer. Ut fra barnas ulike erfaringer fra 

hjem, omgangskrets og reiser blir de kjent med ulike samfunn.
   Vi er oppdatert og opptatt av samfunnet og viser interesse for barns bomiljø og lokalmiljøets 

mange muligheter.

Etikk, Religion og Filosofi
   Barna tilegner seg samfunnets grunnleggende normer og verdier, og utvikler toleranse 

og interesse for hverandre og respekt for hverandres bakgrunn, uansett kulturell, religiøs 
eller livssynsmessig tilhørighet. 

  Vi skaper rom for opplevelse, undring, ettertanke og gode samtaler.
  Vi lærer barna å hilse på hverandre, si hei, ha det, godmorgen og takk.
  Vi er gode rollemodeller og møter barn og voksne med respekt.

Antall, Rom og Form
   Gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter utvikler barna sin matematiske 

kompetanse.
   Vi viser barna at matematikk er mer enn tall og regning. F.eks former, romoppfatning, 

mønster, sortering og tid.
   Vi gir barna impulser og erfaringer med design ved å utforske, oppdage og skape ulike 

former og mønstre.
  Vi bruker matematiske begreper i hverdagen.

Natur, Miljø og Teknologi
   Barna blir kjent med og får forståelse for planter, dyr, årstider og vær, motiveres til å bli 

glad i naturen, får forståelse for samspillet i naturen, mellom mennesker og naturen og 
får grunnleggende innsikt i miljøvern. Barna får gjennom naturen utfordre sansene som 
berøring, syn, hørsel, luktesans og smak.

   Vi nytter nærmiljøets muligheter for at barna kan iaktta og lære om dyr, fugler, innsekter 
og planter.

   Vi tar utgangspunkt i barnas nysgjerrighet, interesser og forutsetninger og motiverer til 
å oppleve med alle sanser, iaktta og undre seg over fenomener i naturen og teknologien.
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Progresjonsplan
Progresjonsplanen beskriver hvordan barnehagen arbeider med de syv fagområdene som er 
beskrevet i rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Fagområdene vil sjelden opptre 
isolert. Flere områder vil ofte være representert samtidig i temaopplegg og i forbindelse med 
hverdagsaktiviteter. 

Barna skal utvikle kunnskaper og ferdigheter gjennom undring, utforsking og skapende 
aktiviteter.               
   
Barnehagen skal ta utgangspunkt i barnas engasjement og bidrag i arbeidet med fagområdene
Barnehagen skal bruke ulikt materiell og utstyr, teknologi og digitale verktøy, spill, bøker og 
musikk i arbeidet med fagområdene

 

FAGOMRÅDENE 1-2 år 3-4 år Skolestartere

Kommunikasjon
Språk
Tekst

Uttrykker seg ved hjelp 
av kroppsspråk

Begynner å følge 
mønster for turtaking 
gjennom respons og 
initiativ

Følger med og bidrar 
til sammenhengen i en 
dialog 

Barna begynner å utvikle 
et situasjonsuavhengig 
språk

Barna begynner å bruke 
språket til å uttrykke 
følelser, tanker og egne 
følelser

Barna begynner å bli 
mer bevisst bruken 
av pronomener, 
preposisjoner, 
synonymer og 
antonymer

Barna er mer språklig 
bevisst

Barna kan ta imot 
beskjeder og utfører 
handling

Barna begynner å få et 
positivt forhold til tekst 
og bilde

Barna gjenforteller egne 
opplevelser

Barna bruker språket til å 
løse konflikter

Barna kommuniserer 
egne følelser og 
meninger
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FAGOMRÅDENE 1-2 år 3-4 år Skolestartere

Kropp
Bevegelse
Mat
Helse

Grov og fin motorisk 
utvikling

Kroppsbeherskelse

Få erfaringer med 
friluftsliv og uteliv til 
ulike årstider

Utvikle positiv selvfølelse 
gjennom mestring av 
ulike fysiske aktiviteter

Oppleve mestring rundt 
påkledning

Få respekt for egen 
kropp og få opplevelse 
av at alle er forskjellige
Oppleve glede ved å 
være ute i naturen

Forstå betydningen av 
god hygiene

Få kjennskap til at 
kroppen trenger både 
aktivitet og hvile

Få oppleve glede ved 
fellesskap rundt et måltid

Videreutvikle sin 
kroppsbeherskelse, 
grovmotorikk og 
finmotorikk, rytme og 
motorisk følsomhet

Utvikle glede ved å bruke 
naturen til utforskning og 
kroppslige utfordringer

Få en forståelse av 
hvordan en bruker og 
samtidig tar vare på 
miljøet og naturen

Få kunnskap om 
menneskekroppen 
og forståelse for 
betydningen av gode 
vaner og sundt kosthold.

 Ha et forhold til 
personlig hygiene og     
selvstendighet

Kunst
Kultur
Kreativitet

Utvikler nysgjerrighet for 
formingsaktiviteter

Barna tar, føler, ser, 
hører og smaker

Viser interesse for bøker, 
sang, rim og regler

Begynner og vise 
interesse for ulike farger

Få utvikle sin fantasi, 
kreative tenkning og 
skaperglede

Skal få prøve ut ulike 
kreative uttrykksformer

Få oppleve et fellesskap 
rundt skapende 
prosesser

Sang leker

Kreativ bruk av 
materialer, verktøy og 
teknikker for å uttrykke 
seg

Ha trygge rammer der 
de tør å uttrykke seg 
kreativt aleine eller 
sammen med andre 
(eks. drama, late-som-
lek)

Bruke kreativitet/ fantasi 
til tekstskaping

Barna skal få uttrykke 
seg gjennom kreativ 
tenkning, fantasi og 
skaperglede.
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FAGOMRÅDENE 1-2 år 3-4 år Skolestartere

Natur
Miljø
Teknologi

Barna ser, tar og hører

Barna begynner 
å få interesse for 
hverdagslige gjøremål

Barna blir kjent med 
naturelementene jord, 
vann og luft

Barna blir kjent med dyr 
og planter

Barna begynner å vise 
interesser for hva som 
skjer i nature, ift til ulike 
årstider og plante- og 
dyrerike

Barna har en 
begynnende 
nysgjerrighet for 
naturmaterialer i lek og 
formingsaktiviteter

Barna viser interesse for 
utforsking ved bruk av 
ulike tekniske og digitale 
hjelpemidler

Barna viser omsorg for 
det levende i naturen

Barna skal få erfaring 
med dyr og vekster 
og deres gjensidige 
avhengighet for 
matproduksjon

Barna har kjennskap til 
de ulike årstidene

Barna får mulighet til 
bruk av internett/ipad 
som informasjonskanal

Antall
Rom
Form

Få erfaringer med ulike 
størrelser og former

Leke og utforske 
med tall, tallord og 
tallrekkene

Begynnende forståelse 
av rom og orientering 
(over, under, oppå og 
mellom)

Gi muligheter for å 
utforske og leke med tall, 
telling, rom og form

Få kjennskap til ulike 
matematiske begreper

Få erfaring med 
mengder, størrelser, 
vekt, former og mønstre 
gjennom lek

Erfare plassering og 
orientering og på den 
måten utvikle sine evner 
til lokalisering.

Resonere og undre seg 
sammen med barna om; 
likheter, størrelse, antall 
men også stimulere 
språket som redskap for 
logisk tekning

Bli kjent med, utforske 
og leke med tall, 
former, farger og figurer 
(trekant, firkant, sirkel).

Kjenne begreper /
plassering som foran, 
bak, ved siden av, større 
enn mindre enn, først og 
sist m.m.
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FAGOMRÅDENE 1-2 år 3-4 år Skolestartere

Etikk
Religion
Filosofi

Ha kjennskap til 
ulike høytider som 
er representert i 
barnehagen

Få kjennskap til 
tradisjoner

Undre seg

Begynnende forståelse 
for grunnleggende 
normer og verdier

Få en forståelse om 
hvordan man omgås 
med hverandre og i et 
fellesskap

Delta og undring 
og samtaler rundt 
grunnleggende spørsmål

Utvikle toleranse og 
respekt for andre

Bli konflikt løsere

Få erfaringer med sin 
egen og andres religion 
og kultur

Få kjennskap for ulike 
høytider og tradisjoner

Øve seg i å respektere 
andres tanker, følelser og 
meninger

Undre oss over ulike 
problemstillinger, og 
reflektere over hvorfor 
ting er som de er - både i 
barnehagen og i verden.

Tilegne seg samfunnets 
grunnleggende normer 
og verdier

Få kjennskap til 
tradisjoner knyttet til 
høytider i samfunnet

Nærmiljø
Samfunn

Få kjennskap til 
nærmiljøet

Få opplevelsen av at 
alle har rett på samme 
muligheter, uavhengig av 
kjønn
 (Medbestemmelse og 
medvirkning)

Få begynnende 
opplevelse av et 
demokratisk samfunn

Få kjennskap til 
nærmiljøet

Få kjennskap til barns 
rettigheter, bl.a gjennom 
barnekonvensjonen

Få opplevelsen av at 
alle har rett på samme 
muligheter, uavhengig av 
kjønn

Få oppleve at deres 
stemme er viktig, og at 
de har medbestemmelse 
i barnehagehverdagen

Kjenner og kan forholde 
seg til barnehagens 
normer og regler

Har praktisk kunnskap 
om enkle trafikkregler

Har kunnskap 
om forskjellige 
samfunnstjenester som 
kollektiv trafikk, butikker, 
bibliotek
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Vi i Ringstabekk er opptatt av å fremme barnas trafikksikkerhet. Det betyr at vi kontinuerlig 
arbeider med barn og trafikk. Vårt hovedmål er å styrke og utvikle barnas holdninger til og i 
trafikken. Den beste trafikkopplæringen skjer i nærmiljøet sammen med foreldre og personalet 
som gode rollemodeller. 
 
Ringstabekk FUS barnehage har nedskrevne rutiner for turer til fots, og reiser med 
kolletivtransport. I forberedelser til enhver tur utenfor barnehagen foretar personalet 
risikovurderinger og forberedelser sammen med barna. Vi stiller krav til godkjente sikringer i 
buss ved bestilling hos bussselskap. På forhånd har foreldrene gitt en skriftlig godkjenning til 
at barna kan være med på de ulike kollektiv-tilbudene som barnehagen bruker. Vi bruker alltid 
refleksvest med telefonnummer på turer utenfor barnehagen. Trafikk-opplæring med barna 
foregår mens vi er på tur, men også i forkant av turen gjennom samtaler med barna- og ellers 
gjennom hele året gjennom vårt pedagogiske arbeid med barna.
 
I tillegg til rutiner for tur og reiser med kollektivtransport for barna, har vi utarbeidet en plan 
for hvordan vi ønsker at foreldre skal ivareta trafikksikkerhet til og fra barnehagen, og på 
barnehagens område.
 
Hver høst går vi gjennom våre rutiner for turer med personalgruppen. Både i vårt 
opplæringsprogram, og på første personalmøte.
 
Alle foreldre blir gjort kjent med barnehagens rutiner i oppstartsamtaler, og på høstens 
foreldremøte. Her legger vi også frem vår plan for hvordan vi ønsker at foreldre skal ivareta 
trafikksikkerhet til og fra barnehagen, og på barnehagens område.

TRAFIKKSIKKER BARNEHAGE
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Mål for barna: 
  Barna lærer trafikkregler for fotgjengere.
  Barna vet hvordan de forholder seg på reise med kollektivtransport 
  Barna lærer om bruk av sansene sine i trafikken. 
  Barna lærer om bruk av bilbelte, sykkelhjelm og refleks. 

 
Mål for foreldrene: 

  Foreldre har gode holdninger 
  Foreldre er gode rollemodeller 
  Foreldre som samarbeider med barnehagen om barnas trafikkopplæring 

 
Mål for personalet: 

  Personalet har gode holdninger. 
  Personalet er gode rollemodeller. 
  Personalet kan barnehagens rutiner og regler for sikkerhet. 

 
 
Barnehagen har: 

  Rutiner for tur i trafikk. 
  Spesielt fokus på barn og trafikk hver høst. 
  Trafikk er tema på foreldremøte. 

 
I Ringstabekk arbeider vi med trafikksikkerhet gjennom hele året. Arbeidet vurderes i 
personalgruppen en gang i året. 
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August 

Tilvenning
16.08 Planleggingsdag (Obs! kun en dag, vi har flyttet én planleggingsdag til 16.09)

September

Planleggingsdag 16.09 (obs: en mandag)
Oppstart av FORUT barneaksjon
Foreldremøter uke 39:
23.09: Kometkameratene, Dyreskogen og Eventyrland
24.09:Drømmehagen og Hakkebakkeskogen
Brannvernsuke uke 38

Oktober

Fotografering uke 41: 7. og 8. oktober
Foreldresamtaler 
uke 42: Hakkebakkeskogen og Drømmehagen
uke 43: Dyreskogen
uke 44: Kometkameratene
uke 45: Eventyrland
Gjenforeningsfest maxibarn  10.10
Forut- festival 24.10 
FN- dagen

November

Brukerundersøkelse for foreldre

Desember

Lucia 13.12
Nissefest 19.12

ÅRSHJUL/ VIKTIGE DATOER
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Januar

Planleggingsdag 2. januar
Vinteraktivitetsdag i løpet av januar/ februar

Februar

22. februar er barnehagen 10 år!

Vi feirer stort mandag 24. februar

Mars 

Planleggingsdag fredag 13.mars 
Foreldremøte med tema

April

Foreldresamtaler:
Uke 17: Eventyrland Overføringssamtaler barnehage- skole (sendes innen midten av mai) 
Uke 18: Dyreskogen
Påskefrokost 02.04
Begynne på tilvenning av barn som skifter avdeling
FUS dagen 30. april 

Mai

Dugnad 11. mai
Fredag 15. mai, 17.mai feiring
26.-27. mai Overnatting i barnehagen for maxigruppen  
Foreldresamtaler:
Uke 19: Kometkameratene
Uke 20: Drømmehagen og Hakkebakkeskogen
Planleggingsdag 22. mai

Juni

«bli kjent samtale» med foresatte til nye barn
Sommerfest 04.06
Avslutningsfest for maxibarna 15. juni

Juli

Barnehagen stengt uke 28- 30
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Kontaktinfo:
Daglig leder

Camilla Grindstad

Tlf: 40 20 02 30 

E-post: dl.ringstabekk@bhg.no

Besøksadresse:
Gamle Ringeriksvei 21

1356 Bekkestua 

Tlf: 40 20 02 30

RingstabekkBarnehagenavn


