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BYBRUA FUS BARNEHAGE AS
Årsplanen er fastsatt av samarbeidsutvalget for barnehagen. Den har flere funksjoner og
målgrupper:
S
 om arbeidsverktøy for personalet i barnehagen for å sikre et kvalitativt læringsmiljøs
F oreldre og barn
G
 jøvik kommune
Hensikten med årsplanen er at målgruppen skal få innsikt i hva barnehagen står for og hvilke
målsetninger vi har med arbeidet vi gjør. Årsplanen skisserer hovedlinjene vi vil arbeide etter.
Mer detaljert planlegging kommer i gruppenes egne planer og månedsplanene fremover.
Årsplanen er først og fremst et pedagogisk- arbeidsdokument for å sikre at lover og forskrifter
blir fulgt opp av barnehagens personale. Årsplanen skal være en rettesnor for vår virksomhet
og alle ansatte skal kjenne godt til dens innhold. Årsplanen skal sikre kvalitet, ha fokus på
målsetninger for personalet og at kvaliteten i barnehagen blir analysert.
Bybrua FUS barnehage as er en privat drevet barnehage innenfor FUS- kjeden. Med 180
barnehager i Norge er vi i FUS opptatt av å bruke all den kunnskap, kreativitet og bevissthet
som finnes innenfor kjeden. FUS barnehagene er opptatt av at barna møter engasjerte ansatte
som er opptatt av barnets personlige utvikling.
Hos oss i Bybrua FUS barnehagen as kommer leken først!

BARNET
FØRST!
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Dette er vår kongstanke!
Leken er utgangspunktet og grunnmuren for all virksomhet i barnehagen. Barna skal erfare
det å leke med andre barn over tid gir mestring og vennskap. Vi setter et stort fokus på barnas
egenledelse i forhold til lek og læring. Innenfor dette arbeidet er det fire faglige hovednøkler
som vi kaller ansatterollen, lek, sosial kompetanse og språk. Det blir viktig for alle ansatte å
se potensialet i barnets lek og hjelpe barnet på veien videre. Allikevel er det viktig at vi ikke
glemmer at leken er lekens eget mål. Leken er barnets selvsagte læringsform.
Lek er selvskrevent i en barnehage, men lek kan være det vanskeligste barnet foretar seg
i løpet av dagen, så også for ansatte. Det å forstå lekens premisser, lekekoder og hvordan
egen adferd påvirker andre krever mye av et barn. Leken er et av menneskets verktøy for å
forstå sosiale sammenhenger, relasjoner og situasjoner. Barnets sosiale mestring i barnehage
kan gi ringvirkninger for resten av livet. For å bygge opp under leken er det viktig at vi øver
på hovednøklene isolert. Med andre ord er det viktig at vi støtter barnets språk og sosiale
kompetanse. Å være i god lek over tid er utfordrende og krever mye øving.
Vi i Bybrua FUS barnehage er opptatt av kvaliteten av det vi gjør. Det er meget viktig at alle i
personalet gjør sitt beste for at barn skal trives, få leke og lære i barnehagen. Personalet er
den viktigste ressursen barna har i barnehagen og det er viktig at vi er gode rollemodeller. Vi
vil hele tiden etterstrebe høy kvalitet og være opptatt av å utvikle oss sammen med barna.
For å sikre høy kvalitet hos ansatte jobber vi systematisk med CLASS (Classroom assessment
scoring system) og TIK (Tuning into kids). CLASS og TIK er manualer for ansattes prestasjoner
og kvaliteter i samarbeid med barn. Sammen med Egenledelse i lek og læring (ELL), så danner
CLASS og TIK grunnlaget for at i FUS kommer BARNET FØRST.
Vi ser frem til et lekende og lærerikt år i Bybrua FUS barnehage med glødende, skapende og
tilstedeværende barn og ansatte.
Vennlig hilsen
Terje Engesveen
Daglig leder
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LOVVERK
Barnehageloven §1

Bybrua FUS barnehage drives iht. Barnehagelovens §1 ikr. 1 aug 2010 iflg. res. 18 juni 2010 nr.
828.
Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg
og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal
bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt
for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og
solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i
menneskerettighetene.
Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg
selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De
skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.
Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi.
Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for
fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle
former for diskriminering.
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Rammeplan
Rammeplanen er en forskrift til barnehageloven. Rammeplanen er rettesnoren for barnehagens
innhold og hver enkelt barnehage er forpliktet til å følge denne. Forskriften inneholder blant
annet de fagområder som barn i barnehagen skal få erfare i løpet av barnehagetiden. Nedenfor
er fagområdene listet opp.
Kommunikasjon, språk og tekst
Kropp, bevegelse, mat og helse
Kunst, kultur og kreativitet
Natur, miljø og teknologi
Antall, rom og form
Etikk, religion og filosofi
Nærmiljø og samfunn
Fagområdene vil være til stede i barnehagens dagligliv. På den ene siden skjer læring innenfor
fagområdene daglig og uformelt, på den andre siden gjennom styrte og planlagte aktiviteter.
Fagområdene vil være vevet sammen med hverandre og ansatte vil ha en tverrfaglig bevissthet.
Det er viktig for oss å presisere at vårt arbeid med fagområdene er lovpålagt og at leken skal
være læringens drivhjul. Gjennom bevissthet hos de ansatte skal vi bruke leken som middel
for barnets sosiale- og kognitive utvikling.
Vi vil jobbe på ulike måter i barnegruppene, slik at hvert enkelt barn har en progresjon i
leken og læringen gjennom de ulike fagområdene. Hver gruppe har egne månedsplaner som
presiserer dette nærmere.

FNs barnekonvensjon

Barnekonvensjonen er en viktig anerkjennelse av barns rettigheter. Den har som formål og
sikre alle barn i medlemsland de samme rettigheter og vilkår. Barna i Bybrua FUS barnehage har
meget gode vilkår i denne sammenheng, men det er like viktig å gi barna kunnskap om deres
rettigheter. I tillegg til sine egne er det viktig for oss at barna skal kjenne til at alle barn har
samme rettigheter. Vi forteller og visualiserer denne kunnskapen via aksjoner og prosjekter.
Barnehagen jobber tett mot barnas rettigheter via Forut. Forut- aksjonen gjennomføres hvert
år i barnehagen der vi lærer om ulike kulturer i verden. Gjennom de årlige prosjektene via
Forut så vil vi at barna i vår barnehage skal lære av andre kulturer, få innsikt om hvordan barn
fra andre land lever og om vi kan hjelpe de med noe.
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FUS BARNEHAGENE
Vår visjon:
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Derfor vil vi legge til rette for 4 hovedmål i FUS
barnehagene:
Fus- barn har et positivt selvbilde
F us- barn er trygge og forskende, trives i lek
og har vennekompetanse
F us- barn gleder seg til «resten av livet»,
de vet at de har påvirkningsmulighet og
innspillene deres teller
Fus- barn har det gøy i barnehagen

Hvordan jobber barnehagen for å oppfylle hovedmålene?
For at vi skal oppfylle hovedmålene så skal barnehagen:

Jobbe systematisk med hovednøkler i ELL for å sikre barns mentale- og sosiale kapasitet
Jobbe systematisk med CLASS for å sikre kvalitet hos ansatte når det gjelder Sosioemosjonell,
støtte og veiledning, Organisasjon og ledelse og Læringsstøtte
Jobbe systematisk med TIK for å sikre ansattes og foreldrenes evne til å støtte barnets
utvikling best mulig
For å nå hovedmålene så skal de ansatte:
Evaluere sine relasjoner til barna via individuelle målsetninger, veiledning og egenevaluering
Observere seg selv og andre ansatte med tanke på bevissthet rundt Barnet først
Utfordre seg selv og være tilstedeværende i barnas lek- og språkutvikling
Organisere barnehagedagen slik at leken gis mye tid
Benytte ulike strategier, organiseringer og verktøy for å utvikle barnets lek og språk
Ha fokus på Barnet først som en innarbeidet praksis og tenkemåte i barnehagen
V
 ære en barneleder for alle barn og sørge for at strukturen i hverdagen opprettholdes til
barnas beste
* Presiseringer og utdypninger rundt visjon, mål og innarbeidet praksis kommer senere i
årsplanen.
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Alt arbeid i barnehagen er forankret i våre tre verdier:
GLØDENDE, SKAPENDE og TILSTEDEVÆRENDE ansatte

Øvrige styringsdokumenter i FUS barnehagene

For å sikre kvalitet og informasjon om hvordan FUS kjeden er organisert, så har barnehagekjeden
utviklet ulike styringsdokumenter. Alle ansatte mottar skjemaene som er viktig for deres rolle
i barnehagen.
Serviceerklæring - forventningsnotat mellom barnehage og foresatte
Etiske retningslinjer - forpliktende dokument for alle ansatte og vikarer i barnehagen
Forskrift om miljørettet helsevern - forskrift som sikrer forsvarlig drift av barnehagen
Månedsplaner - plan for en enkelt måned på den enkelte gruppe
Langsiktig kompetanseplan for personalet - oversikt for planer og prosjekter som er viktigfor
utvikling av fagkompetanse
Forventningsnotat for Bybrua FUS barnehage - samarbeidsdokument foreldre og ansatte.
Vedlegg til serviceerklæring
Trygt og godt barnehagemiljø - samarbeidsdokument med Gjøvik kommune gjeldende
forebygging av krenkelser og mobbing i barnehagen
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Faglig bakgrunn

Barnet først er foruten FUS sitt slagord, også en kompetanseutvikling i FUS barnehagene som
følges med et forskningsprosjekt via Universitetet i Oslo. Barnet først innebærer Egenledelse i
lek og læring, Classroom assessment scoring system og Tuning into kids. Egenledelse i lek og
læring skal gi stimuli til barns mentale- og sosiale kapasitet gjennom lekbaserte tilnærminger.
CLASS er en observasjons manual som systematisk sikrer den ansattes prestasjoner og
utvikling til barnets beste. Dette gjelder hvordan barnet blir møtt av en ansatt gjennom dens
emosjonelle kompetanse, hvordan vi leder barn, organiserer hverdagen og hvordan vi sikrer
god støtte i læringsmiljøet.
TIK lærer de ansatte og øvrige omsorgspersoner 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 å sikre et kvalitativt miljø.
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. Vi ønsker å
sikre denne kompetansen og tryggheten hos barnet gjennom ulike varianter av lek. Allikevel
er det rolleleken som vi vet kan gi best grunnlag for trening for selvregulering og utvikling av
emosjonell kompetanse. Vi ser derfor på rolleleken som den viktigste delen av vårt fagfelt.

Bakgrunn for forskningen

Nyere forskning viser at det er relasjonskompetansen til barnehagens ansatte som har
betydning for barnas opplevelse av kvalitet. Dette tar FUS på alvor og ønsker derfor å forske
på om kompetanseutviklingen til personalet bidrar til høyere kvalitet på den sosioemosjonelle
støtten, læringsstøtten og avdelingens organisering. Kvaliteten i arbeidet sikres av interne- og
eksterne observatører.
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PEDAGOGISK GRUNNSYN
Barnet påvirker sitt miljø fra fødselen av og er hele veien i interaksjon med omgivelsene.
Barnet blir født med interesse for sosiale kontekster. For å underbygge dette er det viktig at
barnet har ulike rollemodeller. Gjennom lek, læring og medvirkning skal vi støtte opp om dette
og skape grunnlaget for at barnet blir en god deltaker i et demokratisk samfunn.
Bybrua FUS barnehage skal være en trygg, god og stabil barnehage for barna hvor tid til kvalitet
skal stå i fokus. Gjennom meningsfylte opplevelser og aktiviteter lærer vi samarbeid, toleranse
og utvikler vennskap. Dernest vil vennskap og troen på at ulikheter gjør oss sterkere være
et systematisk arbeid mot mobbing. Det at vi lærer å være sammen med andre mennesker,
med ansatte som rollemodell, skal bidra til det enkelte barns danning. Dannelse i Bybrua FUS
barnehage skal omhandle erfaringer om seg selv, hverandre og den verden barnet lever i.
Barnet skal erfare at mangfoldet er en styrke lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Som et middel
for dannelse vil leken, læring og barnets egenledelse være viktig for at barnet skal kjenne sin
egen og andres verden. Det at barnet påvirker og skaper sitt eget miljø er viktig for barnets
utvikling og selvbilde. Hver enkelt barn skal kjenne seg betydningsfull og at deres innspill blir
tatt på alvor. Barnet skal allerede i barnehagealder få erfare at hvert enkelt menneske er viktig
med tanke på fremtidig bærekraftig utvikling. Det du gjør i dag kan påvirke morgendagen!
Målet med danning kan ikke bare være en bekreftelse av likhet og fellesskap, men også evnen
til å hanskes med motsetninger og forskjeller. Alle barn skal kjenne på sin egen kraft gjennom
medvirkning og øve på å ta gode valg for seg selv og fellesskapet.

Barns rett til medvirkning

Fellesskapet forplikter. I en barnehage må vi være fleksible, åpne, lytte til hverandre og
medvirke for å finne gode løsninger til det beste for alle. Å medvirke i et fellesskap handler
om å se seg selv i samspill med miljøet rundt seg.
Barn har rett til å delta i og bidra til barnehagens daglige virke.
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Vi skal forme dagene sammen med barna og i samspillet mellom barn og ansatte kommer
kvaliteten i barnehagen til uttrykk. Både kroppslig og språklig uttrykk må fanges opp. Barna
skal oppmuntres til å gi uttrykk for sine tanker og meninger. Vi vil gjennom samtaler med
barna, observasjoner og tilstedeværelse fange opp hva som er viktig for det enkelte barn. I
barnehagen skal det settes av tid og rom for å lytte og å samtale. Vi som ansatte i barnehagen
har ansvar for at barnehagehverdagen preges av oppriktig se, høre og lytte til barnet. Barnas
synspunkt må ses i samsvar med dets alder og modenhet (Barnehageloven §3). Med andre
ord skal ikke barnet overlates et ansvar det ikke er rustet til å ha. Slik det også vises til i FUSbarnehagene sine hovedmål, så skal barna føle at deres innspill er tellende og at de har viktige
stemmer i barnehagemiljøet. Barnets medvirkning i handler ikke om ta valg eller bestemme,
men å oppleve at sine innspill er meningsfulle og at man er viktig i fellesskapet. Barnet skal
få erfare at det er viktig å ytre seg om hva det opplever, og ikke være redd for at andre ikke
skal like det en ytrer.

Læring via leken, språk og barnets progresjon

Leken er en arena for selvfølelse, deltakelse, språk, lekkompetanse og strategier. Barn kommer
til barnehagen med ulike erfaringsbakgrunner og miljøer. Det å kunne mestre samholdet,
felles fokus, sine egne og andres emosjoner og samhandlingsstrategier ser vi på som barnets
viktigste progresjon i barnehagen. Denne progresjonen vil med tiden hjelpe barnet som en
venn, elev, student og deltaker i arbeidslivet. Den ansatte er barnets prestasjonshjelper og vi
kaller dette hjelp til egenledelse.
I Bybrua skal den ansatte ivareta lek i lys av Barnet først. I Bybrua FUS skal den ansatte være
deltagende i lek og kontinuerlig vurdere sin rolle i leken. Den ansatte skal anse rolleleken som
det viktigste arbeidet i barnehagen og derfor legge til rette for at rolleleken får kvalitet, tid og
rom. Rolleleken er en viktig arena for barnets progresjon. Den ansatte skal observere og utvikle
barnets strategier i lek for å sikre kognitiv utvikling, sosial kompetanse, språk og vennskap.
Den ansatte skal legge til rette for rolleleken ved å gi barna medvirkning til lekprosjekter,
gi et likt erfaringsgrunnlag i leken, sikre utvikling og rolleferdigheter. Skjemaene under skal
sikre at den ansatte er bevisst og følger barnehagens plan for å fremme barnas behov for lek.
Dernest er det viktig at progresjonen i rolleleken belyses og vurderes gjennom rapportering
hos pedagogisk leder. Rapportering skjer i egne skjemaer som gjennomgås sammen med
daglig leder. Leken skal utvikles fra å være enkel til å bli mer avansert for hvert enkelt barn og
gruppe. Når leken blir mer avansert så utvides tidsperspektivet, innholdet og rollene i leken. I
FUS kaller vi dette lekekontinuumet.
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Barnet skal via den ansattes tilstedeværelse, fokus på kvalitet og progresjon hos barnet
oppleve at:
Eget språk og motorikk utvikler seg
Fokus over tid blir bedre hos barnet
Mestrer mer og mer avansert lek
Utvikler sine strategier innenfor ELL
Har utvikling innenfor selvregulering og egne emosjoner
Medvirkning til egen hverdag i barnehagen

Trygt og godt barnehagemiljø

Alle barn har rett til et trygt og godt barnehagemiljø som fremmer helsen, trivselen, leken
og læringen til barna. Barna skal oppleve tilhørighet og inkludering. I samarbeid med
Gjøvik kommune har Bybrua FUS barnehage as utviklet en plan for å sikre et godt og trygt
barnehagemiljø. Planen bygger blant annet på Barnehageloven §1 Formål, §3 Barnets rett til
medvirkning og §41 Nulltoleranse og forebyggende arbeid. Planverket ligger tilgjengelig på
kommunens nettside og på Oppslagstavlen i Mykid.
Planen beskriver de tiltak som er felles for alle barnehagene i Gjøvik, samt tiltak som legges
vekt på i arbeidet for å sikre et trygt og godt barnehagemiljø for alle barn i den enkelte
barnehage. Barnehagen utarbeider handlingsplaner og øvrige dokumenter i de konkrete
tilfeller der vi mistenker eller avdekker mobbing, krenkende atferd, utestenging eller negative
fysiske handlinger. Opplæring av ansatte med tanke på Trygt og barnehagemiljø skjer via
eksterne og interne kurs/foredrag.
Trygt og godt barnehagemiljø innebærer også et tydelig og nært foreldresamarbeid. Derfor
avholder vi også tidvis foreldremøter med temaet Trygt og barnehagemiljø. For øvrig har
barnehagen et tett samarbeid med nærskoler, PPT Gjøvik, helsestasjon og mobbeombudet i
Innlandet.
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«SAMMEN GIR VI
BARNDOMMEN VERDI, LEK OG
GLEDE, HVERDAGSMAGI OG
VENNEGARANTI»
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PROGRESJONSPLAN
Barndommen er det stadiet i livet vi utvikler oss mest og i det høyeste tempoet. Derfor er det
viktig med et godt, trygt og medvirkende læringsmiljø. Et godt læringsmiljø for det enkelte
barn innebærer mestringsfølelse og et godt selvbilde. Barnehagen skal legge til rette for dette
og det innebærer at vi må lage planer som gagner den enkelte barnegruppe og det enkelte
barn. Barnehagens progresjon skal vise til hvordan innholdet i hverdagen utvikler seg med
tanke på omsorg, lek, danning og læring. Pedagogisk leder er ansvarlig for barnas progresjon
i samarbeid med daglig leder. Pedagogisk leder dokumenterer og rapporterer progresjon hos
hvert enkelt barn i sin barnegruppe gjennom egne skjema. Skjemaene er systematiske og gir
grunnlag for samarbeid med foreldre, barnehagens ledelse og øvrige samarbeidspartnere hvis
nødvendig.
Barnet skal bli den beste utgaven av seg selv i samarbeid med et miljø i barnehagen som
fremmer utvikling på individnivå. For at barnet skal støttes til utvikling og veien mot å kunne
leke med andre barn over tid, så trenger vi ansatte som har fokus på tilstedeværelse og
kvalitet i hverdagen. Dette ønsker vi å presisere gjennom «Bybrua FUS huset». Bybrua FUS
huset inneholder ulike etasjer og nivåer med forventninger til ansatte. Graden av den ansattes
prestasjoner og refleksjoner skal gagne det enkelte barnet i barnehagen og dets progresjon.
Bybrua FUS huset gir grunnlag for å holde den røde tråden og gi grunnlag for utvikling hos
ansatte i barnehagen. Gjennom systematisk rapportering, veiledning og rolleanalyse skal den
ansatte utvikle seg med selvledelse og autonomi for å sikre barns progresjon. I «grunnmuren»
av huset skal vi ha gode holdninger, fokus på prestasjoner, kunnskap og målsetninger for alle
ansatte. Grunnmuren skal gi grunnlaget for at den ansatte mestrer analyse av egen praksis,
viser og vet hva kvalitet innebærer og har fokus på egen og barnets utvikling. På «loftet» i
barnehagen finner vi visjonen til FUS som understøttes av barnehagens kongstanke. I den
midterste delen av huset skal vi sy sammen visjoner og kongstanker sammen med den enkelte
ansattes bevissthet og kvalitet.
Bybrua FUS huset skal brukes som en skisse til forventning, veiledning, refleksjon og analyse i
barnehagen. Det er viktig at hver enkel ansatt gis tid til å forstå hva som kreves og hva som er
målsetningene i arbeidet vårt med barna. Det er viktig at barnehagen setter av tid til refleksjon
rundt mandatet som er gitt barnehagen.
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Vi skal jobbe med progresjon hos enkelt barn med å:
H
 os oss kommer leken først er vår arbeidsmåte og kongstanke
E LL, CLASS og TIK (Barnet først) er manualer som skal sikre bevissthet og kvalitet i
tilbudet til barnet
M
 ed observasjoner, dokumentasjon, rapportering og vurdering skal alle ansatte utvikle
barnet i et helhetsperspektiv
A
 lle ansatte skal vise til og utvikle sine kunnskaper, holdninger og prestasjoner til barnas
beste
A
 lle ansatte skal sikre forbedring gjennom analyse, evaluering av resultater fra
observasjoner og målinger
A
 lle ansatte skal ha realistiske og tidfestede målsetning på individnivå
A
 lle ansatte skal ta imot veiledning og instrukser
A
 lle ansatte skal vise til autonomi gjennom opplæring og evaluering
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OVERGANGER
Når barnet starter i barnehagen er det viktig at alle kjenner seg trygge på hvordan
barnehagehverdagen er planlagt. For å sikre en god start har barnehagen rutiner for å
tilby besøksdager i barnehagen, hjemmebesøk hos familien, primærkontakt for familien
og tilknytningsdager. Det er viktig i denne tiden at barnehagen og hjemmet sammen finner
gode rutiner som sikre en god overgang fra hjemmet til barnehagen. Trygghet, omsorg og
faste gode relasjoner er viktig for barnet og foreldrene i begynnelsen og gjennom tiden i
barnehagen. Primærkontakt og pedagogisk leder har et særlig ansvar for å sikre at de selv og
øvrig personale er en trygg nærperson som barnet kan støtte seg til når det er behov.
De ansatte som er tilknyttet de yngste barna i barnehagen forholder seg for øvrig til en
handlingsplan for de yngste barna i Bybrua FUS. Nedenfor finner du konkretiserte mål som
skal sikre kvalitet i hverdag for våre yngste barn i barnehagen.
Det året barnet fyller 3 år så flyttes barnet fra småbarnsteam til storbarnsteam. For å sikre
en god overgang her så økes samarbeidet mellom teamene. Før sommerferien så besøkes
storbarnsteamet ofte slik at overgangen føles trygg for barna som skal overflyttes. Barna blir
kjent med de ansatte i storbarnsteam, rutiner og forventninger. For å sikre god informasjon
til foreldre når det gjelder overgang fra småbarnsteam til storbarnsteam, så arrangerer vi et
overgangsmøte før nytt barnehageår starter. Her gir vi foreldrene informasjon om hvordan
storbarnsteam er organisert og hva som kan forventes.
Vi ønsker å forberede barna godt slik at de på best mulig måte skal finne seg til rette i
skolen. Dette gjør vi hele den tiden barnet er i barnehagen og spesielt når de er kommende
skolestartere. Det at barnet evner fokus mot noe over tid, mestrer overganger i hverdagen
og tilpasser seg miljøet er meget viktig egenskaper som barnet skal ha med seg inn i skolen.
Det å være eldst i barnehagen er en spennende og spesiell tilværelse. For skolestartere vil
det skje en del ekstra. De eldste barna i barnehagen har flere ganger i måneden sin egen
forskerklubb. Her har de fokus på praktiske ferdigheter samt, livs- og skoleforberedende
aktiviteter. De jobber med fagområder vi finner i rammeplanen, matematikk- og tekstoppgaver
og eksperimenter. Utgangspunktet for oppgavene er lek og vi vil aldri «stresse» barnet i dets
utvikling. Vårt formål er å skape interesse for livs- og skoleforberedende aktiviteter, og la
barna få glede seg til skolen.
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I tillegg til vårt eget arbeid i barnehagen samarbeider vi også med kommunen, våre nærskoler
og de øvrige barnehagene i nærmiljøet. Her jobbes det med å bli kjent med hverandre og vi
hospiterer i hverandres virksomheter. Det er viktig med god overgang for barnet til skolen og
pedagogisk leder for skolestarterne har et ekstra ansvar for å sikre dette. Pedagogisk leder,
i samtykke med foreldre/foresatte, har overgangsmøte med skolen hvor vi sikrer at skolen
kjenner barnet best mulig før første skoledag. Skolestarterne besøker sin skole via formelle
og uformelle barnehageturer og besøksdager med foreldrene. Ansatte fra barnehagen er også
tilstede på innskrivingsdagen til skolen.
Herunder finnes en skjematisk oversikt for vårt samarbeid med kommunen, våre nærskoler og
øvrige barnehager i vårt nærmiljø.

Konkretiserte mål for arbeidet med overganger
D
 et enkelte barn tilbys hjemmebesøk i forkant av barnehagestart for å sikre god tilknytning
D
 et etableres besøksdager i barnehagen på våren og før barnehageoppstart
D
 et enkelte barn har en primærkontakt i barnehagen for å sikre relasjonen og
samarbeidet med hjemmet
D
 et enkelte barn skal støttes i sin utforskning av barnehagemiljøet og hjelpes med å
sette ord på ting og følelser
D
 et enkelte barn skal trygges i å utfordre seg selv og komme tilbake til den trygge
ansatte når barnet ønsker det
D
 et enkelte barn skal oppleve at de ansatte er tilgjengelige, omsorgsfulle og prøver å forstå
D
 et enkelte barn skal være trygge på de ansatte og glede seg til barnehagedagen
D
 et enkelte barn skal få prege barnehagens kultur og barnets signaler skal tas på alvor
A
 lle foreldre tilbys oppstartssamtale ca. en måned etter oppstartsdato
A
 lle foreldre tilbys minimum 1 barnesamtaler i løpet av barnehageåret
A
 lle foreldre tilbys månedlig samtale med ansatte ut i fra et selvvalgt tema. Vi kaller
denne dagen i måneden Super Tirsdag
I overgangen fra småbarn til storbarn, så hospiterer barna inn i nytt team og det
avholdes foreldremøte med tanke på overgang til storbarn. Møtet legges til våren før
sommerferien.
A
 lle ansatte skal systematisk evaluere sin relasjon til det enkelte barn gjennom
observasjoner
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RUTINER FOR OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL
SKOLE.
Aktivitet

Tidspunkt

Ansvarlig

Informasjon om rutiner for overgang fra barnehage til skole står i barnehagenes
årsplan

01.01

Styre

Annonse i avisene om innskriving på skolen

November

Skoleadministrasjon

Annonsen om skolens innskrivingsdatoer henges opp i den enkelte barnehage

November

Styrer

Innskrivingskveld for foreldre
• Utfylling av skjema og informasjon om skolen

November

Rektor

I tilfeller der barnehagen og foreldrene mener det er nyttig med tillegginformasjon
for å kunne tilrettelegge for en god skolestart, tar barnehagen kontakt med skolen.

1.mars

Styrer

Barnehagen besøker det enkelte barns skole (uformelt); går veien dit, ser på/leker i
skolegården e.l.

Vår

Styrer
Pedagogisk leder

Bli-kjent-dag/dager på skolen
• Barnet får skriftlig invitasjon fra skolen
• Barnet får hilse på sin fadder
• Skolens ledelse er tilstede for foreldre som ønsker samtale om eget barn

Mai/Juni

Rektor
Kontaktlærer

Ved behov for ytterligere informasjon fra barnehagene, kan skolen i samråd med
foreldrene ta kontakt med den aktuelle barnehage for samtale

Etter skolestart

Kontaktlærer

Barn med spesielle behov/nedsatt funksjonsevne:
Barnehagen avtaler sammen med foreldre overgangsmøter med skolen og eventuelt
samarbeidspartnere

Innen 1.november

Styrer

Utsatt skolestart; søknad diskuteres med foreldre og eventuelt henvises til PPT for
vurdering

Innen 1.november

Styrer

Søknad om utsatt skolestart skal sendes skolekontoret

Innen 1.februar

Foreldre

BARNET
FØRST!
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PLANLEGGING, DOKUMENTASJON
OG VURDERING
KOMPETANSEPLAN I FUS

FUS barnehagene skal representere mangfold i vid forstand og innenfor kjeden skal
barnehagene representere ulike profiler og retninger. Samtidig er det viktig at vi har en felles
profil som er samlende for alle FUS barnehagene. Det at vi søker felles kompetanseløft i kjeden
vil gi grunnlag for at hele kjeden tar stegene mot Norges beste barnehager. FUS barnehagene
skal kjennetegnes ved at fagkompetansen brukes til det beste for barna og at den er basert
på høy etisk standard. Som middel for felles kompetanseløft utarbeides det en overordnet
fagplan som skal sikre økt kvalitet. For å sikre kvalitet og utvikling, så arrangeres også kurs,
intervensjoner og FUS skole for alle ansatte.

PLANLEGGING

Vi planlegger virksomheten vår for å bli best mulig på det vi gjør. Planene danner grunnlaget
for det pedagogiske arbeidet og skal sikre at vi med utgangspunkt i vår kunnskap om barns
utvikling og læring legger til rette for en god barnehagehverdag sett i lys av barns medvirkning.
Barnehagens overordnede mål, observasjoner, tilbakemelding fra brukere, og våre pedagogiske
vurderinger ligger til grunn for planene. Det er vesentlig at gjennomføringen av planene
også gir rom for barnas medvirkning. Planlegging av år, måneder og uker er viktig for at
barnehagedagen skal fungere godt. Det er viktig å ha gode planer samtidig som man evner
og se situasjoner i her og nå perspektiv. Det er viktig at barn skal få medvirke i planene og
at deres utsagn skal bli hørt. Planleggingen blir organisert ut i fra den enkelte barnegruppe
samtidig som fokuset blir rettet mot fellesskapet i barnehagen.

DOKUMENTASJON

Dokumentasjon er en synliggjøring av arbeidet som gjøres i barnehagen. Det skal gi barna,
foreldre, og samfunnet for øvrig innsyn i arbeidet vi gjør. Vi gir personalet muligheten til å
evaluere, reflektere over og utvikle eget arbeid. I barnehagen vil dette skje på ulike måter.
Vi tar bilder fra barnas hverdag i barnehagen, vi bruker i enkelte tilfeller video og vi utfører
diskusjoner, samtaler eller intervjuer sammen med barna. Det er viktig at barna er delaktig i
dokumentasjonen og at vi er bevisste med å fremstille barneperspektivet i barnehagehverdagen.
Dokumentasjon brukes også til viktig informasjon ovenfor foreldre og foresatte.
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Vi har utarbeidet observasjonsskjemaer som brukes til observasjon i barnehagen. Skjemaene
gir grunnlag for å vurdere relasjoner som barn og ansatte står ovenfor i sin hverdag. Det er
viktig å tenke helhetlig utvikling samtidig som vi må ha noe oversikt på de enkelte strategier hos
det enkelte barn, innenfor blant annet ELL. Vi bruker i enkelte tilfeller ulike kartleggingsverktøy
som hjelpemiddel for å se helheten i læringsprosessen hos barnet, men vi er klar over at dette
kan ha begrenset verdi og vi ønsker ikke å se på alle barn med spesialpedagogiske briller.
Observasjon er en metode for å se barnets helhetlige utvikling. Dette bør preges av kritisk
tenkning og hvor man er bevisst sin egen subjektivitet ovenfor barnet.
Dokumentasjon og analyse vil også brukes direkte med ansatte med tanke på deres bidrag til
barnas leke- og læringsmiljø. Her vil vi benytte observasjoner, praksisfortellinger, veiledning
og egenevaluering for å fremme kvalitet hos alle ansatte.

VURDERING

Vi observerer og evaluerer fortløpende arbeidet vi gjør og måten vi gjør det på, igjennom
hele året i grupper og på individnivå. Dette er et naturlig tema på team- og personalmøter
og planleggingsdager. I tillegg må de ansatte reflektere rundt hvordan egen atferd påvirker
barnas atferd og samspillet mellom oss.
Barna skal få komme med sine vurderinger av barnehagen, og vi vil bruke observasjon og
samtaler for å fange dette opp. Tilbakemeldinger fra foreldrene, i det daglige og i mer formelle
samtaler og undersøkelser, hjelper oss til å evaluere kvaliteten av barnehagetilbudet. FUSbarnehagene utgir brukerundersøkelser og medarbeiderundersøkelser hvert år og svarene gir
oss grunnlag for evaluering og videreutvikling.
Pedagogiske ledere dokumenterer utvikling hos enkelt barn og rapporterer rundt drift av
avdelingen/gruppen. Dette er viktig med tanke på å se progresjon og fange opp elementer
som må opprettholdes og utvikles. Pedagogisk leder rapporterer til daglig leder annenhver
måned der rapportene evalueres. I tillegg til pedagogiske rapporter så har barnehagekjeden
eksterne og interne observatører som vurderer kvalitet av barnehagen på avdelingsnivå. Dette
gjøres spesifikt gjennom observasjons manualen CLASS.
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PERSONALET

Vi har fokus på kvalitet og trivsel i hverdagen for de ansatte. De ansatte danner et viktig
team for barnet, foreldre og hverandre. Arbeidet i barnehage krever høy etisk standard, og
det er naturlig nok viktig at alle bryr seg om hverandre og jobber mot felles mål. Det er
derfor viktig å skape en felles forståelse for målene våre og veiledning er her et sentralt
stikkord. Det faglige tilbudet til barnet planlegges, gjennomføres, dokumenteres og evalueres
kontinuerlig. De ansatte jobber for øvrig ut i fra individuelle mål. Det individuelle målet er
gjerne tilknyttet forventninger i Barnet først eller Skal-tiltak i Rammeplanen for barnehager.
Det er viktig at hver enkelt ansatt bidrar, vet hva som menes med kvalitet i barnehagen og
at den er bevisst på personlig utvikling. Vurdering av individuelle mål skjer i teammøter,
ledermøter, medarbeidersamtaler og en til en samtaler med daglig leder. For at hver enkelt
ansatt skal nå sitt eget mål, så er det viktig med veiledning. Pedagogisk leder har et særskilt
ansvar her. Pedagogisk leder skal lage en kongstanke for sin gruppe. Kongstanken skal gi
grunnlag for gruppens fokus og hvordan de skal jobbe med visjon og barnehagens kongstanke.
Pedagogisk leder vil også gjennom sin kongstanke gi grunnlag for det individuelle målet hos
medarbeideren.
Figuren nedenfor viser videre hvordan barnehagen jobber kontinuerlig i forhold til det
kvalitative arbeidet i barnehagen. De ansatte må vise engasjement og skaperglede sammen
med barna, være seg bevisst i forhold til visjon og sin målsetning, og samtidig kontinuerlig
vurdere nåværende praksis. I møter og veiledning skal vi benytte tid til reflektere og vurdere
praksis for å se muligheter for nye planer og gjennomføring.
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PLANLEGGING

REFLEKSJON
HANDLING

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

Samarbeidet internt i barnehagen gjenspeiler seg i teammøter og ledermøter som organiseres
ukentlig eller annenhver uke. I tillegg bruker vi personalmøter og planleggingsdagene til å
skape en felles plattform for arbeidet vårt. En del av barnehagens kvalitetsarbeid er å utvikle
personalets kompetanse. Vi deltar også på ulike kurs og etterutdanninger for å få faglig påfyll
og nye ideer. Personalturer, kurs og andre markeringer er viktige og vi ønsker å bruke ressurser
på å bygge opp kvalitet og sosialt fellesskap.
Som kjent er det viktig for oss å etterstrebe en høy etisk standard på arbeidsplassen og derfor
jobber vi med FUS- barnehagene sine egne etiske- retningslinjer. Å sikre oss retningslinjer for
taushetsplikt og at lovverk overholdes er også viktig for sikkerheten til barna i barnehagen.
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Kompetanseplan for personalet
V
 i har veiledning av nyutdannet pedagoger og egen opplæringsplan for nyansatte.
V
 i sertifiserer ansatte som CLASS-observatører
V
 i har kurs i brannvern og HMS for brannvernleder, verneombud og leder
V
 i har egne kurs for våre pedagoger, fagarbeidere og pedagogiske medarbeidere i vårt
nettverk i innlandet.
V
 i deltar på FUS- skolen – som er et kurstilbud til medarbeidere og pedagoger for at FUSbarnehagene skal nå sine 4 hovedmål.
K
 artleggingsverktøy (relasjoner, språk, sosial kompetanse og egenledelse)
B
 arnehagekjeden lager E-læringsmaterialer i samarbeid med anerkjente pedagoger,
fagpersoner og foredragsholdere
L edelse og øvrig personal deltar i relevante møter ledet av kommunen og er deltagende
på felles planleggingsdager.
A
 lle ansatte tilbys systematisk veiledning fra kvalifisert veiledningspersonell i barnehagen
A
 lle ansatte får hvert år delta på livredningskurs; hjerte – og lungeredning med Akuttgruppen.
no.
V
 i arbeider systematisk med HMS- arbeid i barnehagen og overholder anbefalinger med
tanke på kursbehov.
V
 i har systematisk samarbeid med våre nærskoler med tanke på kompetanse om overgang
barnehage og skole.
V
 i bruker nærmiljø og skogen som læringsmiljø.
A
 lle ansatte setter individuelle mål for egen bevissthet og utvikling.
P
 ersonalet lager årlig en forbedringsplan for ansatte og foreldre ut i fra tilbakemeldinger
ved bruker- og medarbeiderundersøkelse.
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Brukerundersøkelser og forbedringsplan

Ansatte og foreldre skal gi tilbakemelding til barnehagen gjennom undersøkelser. FUS kjører
undersøkelser for ansatte og foreldre slik at barnehagene blir målt opp mot hverandre. Det
er viktig at ansatte får uttrykke sine tanker om arbeidsmiljøet og at foreldre får utrykke
sine tanke om sitt barnehagetilbud. På bakgrunn av tilbakemeldingene så lager ledelsen en
forbedringsplan for hvert år for å sikre fokus på medvirkning og utvikling. Forbedringsplanen
lages hver vår med tanke på kommende barnehageår. Alle ansatte skal kjenne til og ha et
aktivt forhold til barnehagens forbedringsplan.

Foreldresamarbeid

Vi vil alle ha en barnehage som bygger på tillit og åpenhet mellom foreldre og personalet. For
at alle barn skal få det best mulig, må samarbeidet baseres på gjensidig respekt og forståelse.
Overgangen fra hjemmet til barnehage kan være stor for en familie og det er viktig at gjensidig
forståelse står sentralt i møtet med hverandre.
Jfr. Rammeplanens kapittel II §4 har barnehagen et samarbeidsutvalg (SU) som består av tre
representanter fra foreldrene og tre representanter fra de ansatte. Dette er et rådgivende,
kontaktskapende og samordnende organ som jobber for partenes interesser.
Ellers vil foreldresamarbeidet skje i følgende situasjoner:
D
 aglig dialog i hente- og bringesituasjon
M
 inimum 1 fastsatt og planlagt barnesamtale pr. barnehageår
S
 pontane samtaler etter behov og systematiserte samtaler/ veiledning av foreldre (Super
Tirsdag)
2
 foreldremøter pr. barnehageår
D
 ugnader og andre sosiale aktiviteter
D
 aglig informasjon fra barnehagen via Mykid
Å
 rlig Brukerundersøkelse via Utdannings direktoratet
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I tillegg til samarbeid med foreldrene så har vi en rekke instanser som barnehagen samarbeider
med.
Deriblant samarbeider barnehagen med:
B
 arnehagetjenesten i kommunen
B
 arnevernet
P
 edagogisk psykologisk tjeneste (PPT)/ Veiledningsteam
H
 elsesykepleier
S
 kole
F ysioterapeut
L egesenter
B
 arn og ungdomspsykiatrisk poliklinikk i Oppland
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DATOPLAN FOR BARNEHAGEÅRET 2021-2022
August

September

Oktober

Planleggingsdag: 10. september (barnehagen er stengt)
Uke 38 nasjonal brannvernuke
Foreldremøte 23. september kl.19.00
13. personalmøte kl17.15-19.45
26. arbeidskveld 1 (27.mai 2022)
Forut aksjon 2021
Medarbeidersamtaler PL med medarbeidere og DL med PL
Foreldre tar kontakt med barnehagen ved behov for foreldresamtale/barnesamtale

November

Forut aksjon 2021
12. planleggingsdag TIK fagdag i regi av FUS adm (barnehagen er stengt)
24. personalmøte kl17.15-19.45 etterfulgt av SU møte

Desember

1.julegrantenning
Julegudstjeneste
13. Lucia feiring (tidspunkt kommer)
Nissefest og julebord (datoer og info kommer)
22. siste dag før jul
Egne åpningstider i romjulen

Januar

Februar

Mars

April
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Oppstart nytt barnehageår og tilknytning for nye barnehagebarn.
25. personalmøte kl.17.15-19.45

3. første dag i barnehagen etter nyttår
12. personalmøte kl17.15-19.45 etterfulgt av SU møte
Barnesamtaler oppstart (invitasjoner fra barnehagen kommer)
Karnevalsuke
9. personalmøte kl17.15-19.45
25. fastelavn og foreldre/besteforeldrekaffe
Felles planleggingsdag i Nettverk Innlandet (dato kommer)
Foreldremøte (invitasjon kommer)
8. påskefrokost
13. barnehagen stenger kl.12.00
22. frist innmelding av sommerferieuker
29. FUS dagen
Temauker (planer og datoer kommer)
27. personalmøte kl17.15-19.45 etterfulgt av SU møte
Medarbeidersamtaler DL m/alle

Mai

10. arbeidskveld 2 (27.mai 2022)
27. planleggingsdag (barnehagen er stengt)
Trafikkuker og dugnad (datoer kommer)

Juni

Planleggingsdag: 3. juni (barnehagen er stengt)
9. sommerfest
Hjemmebesøk hos nye barn fra høsten 2021
Blomstergudstjeneste (dato kommer)

Juli

Ferie- og sommeravvikling. Barnehagen er sommerstengt uke 28 og 29??

BARNET
FØRST!
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NOTATER:

30

NOTATER:

31

32

Bybrua

