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Denne årsplanen skal vise hvordan barnehagen jobber for å oppfylle kravene i 
den nasjonale rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver. Årsplanen 
skal også beskrive hvordan vi jobber for å nå FUS sine felles målsetninger for 
barnehagene. 

1. OM ÅRSPLANEN OG FUS SINE MÅL FOR BARNEHAGENE

Visjon:
Sammen gir vi barndommen verdi:

Vennskap, lek og glede
og hverdagsmagi

Visjonen er vår leiestjerne og den stakar ut ei retning for kva me ønskjer at FUS barnehagane 
skal oppnå – no og i fremtida. Visjonen er det me strekkjer oss etter kvar dag i møte med 
barn, foreldre og kollegaer. 

Våre metodar for å jobbe mot visjonen:
Personalet skal kjenneteiknast gjennom eit glødande engasjement for å skape ein omsorg- 
og læringsarena det er godt å vere ein del av. Me arbeidar målretta mot at alle skal utvikle 
vennekompetanse og ha gode venner i barnehagen. 

VERDIAR:
Glødende, skapende og tilstedeværende

Verdiane er kulturbærarane i FUS. Verdiane fortel kva me står for, kva me trur på og kva 
som er viktig for oss. Dei er ei kilde til motivasjon og inspirasjon i det daglige arbeidet i 
barnehagen på vegen for å virkeliggjere visjonen.

Våre metodar for å jobbe i tråd med verdiane:
I Sundve FUS barnehage viser me genuin glede over å sjå barna. Me er engasjerte i barna 
og aktivitetane i barnehagen. Me er opptatt av leiken og er aktivt deltakande i barnas 
interesser. Personalet skal vere fantasifulle, nytenkande, nysgjerrige og skal skape magiske 
augneblink med barna. Dei tilsette er også omsorgsfulle, imøtekommande og gir trygghet 
til barn og foreldre.
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1. OM ÅRSPLANEN OG FUS SINE MÅL FOR BARNEHAGENE

I FUS barnehagene har vi et felles 
slagord, «Barnet først». Det innebærer 
at alt vi gjør skal være til barnets beste. 
«Barnet først» er også navnet på vår 
kompetanseutvikling, der målet er et 
likeverdig barnehagetilbud av høy 
kvalitet i alle våre barnehager.

I denne årsplanen er kapitlene bygd 
opp slik: Først en beskrivelse av hva 
rammeplanen sier, så en beskrivelse 
av hvordan vi vil gjennomføre dette i 
praksis.

HOVUDMÅL:

• FUS barn har eit positivt sjølvbilde
• FUS barn er trygge og forskande, trivst i leik og har vennekompetanse 
• FUS barn gledar seg til “resten av livet”, og veit at dei har påvirkningsmulighet og at 

innspela deira tel
• FUS barn har det gøy i barnehagen

Våre metodar for å jobbe mot måla:
• Personalet deltek i kompetanseutviklinga Barnet først.
• Personalet deltek på rettleiing.
• Personalet følgjer retningslinjene til SmartMat.
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2. OM BARNEHAGEN

Sundve FUS barnehage er ein privat barnehage som starta opp 15. august 2013. Barnehagen 
ligg ca. 2 mil nordaust frå Voss sentrum, skilta E16 mot Oslo. Me har flotte, lyse rom og eit 
godt inneklima. Det er store vindauge gjennom heile bygget, noko som gir mykje naturlig 
lys, uansett tid på året. Barnehagen har felles garderobe og kjøkken, og er organisert i tre 
avdelingar. Dette er Smaohamrane for barn 0-1 år, Trekanten for barn 2-3 år og Sandhaugen 
for barn 4-6 år.

Sundve FUS barnehage har eit flott nærmiljø, med kort veg til fotballbane og mange andre 
flotte turområder. Les gjerne meir om vår barnehage på heimesida vår: www.fus.no/sundve 

SATSINGSOMRÅDE: 
Sundve FUS barnehage jobbar som alle andre FUS barnehagar med «Barnet først», og har på 
grunn av dette valgt å ha eit domene frå CLASS som satsingsområde. Me har i år valgt å ha 
læringsstøtte som satsingsområde, og nærmare bestemt språk og språkutvikling.

Personalet skal fungere som gode rollemodellar, gjennom å vere bevisst på eige kroppsspråk, 
blikk og tonefall. Det er viktig å bekrefte det barna seier, samtidig som me vidareutviklar 
samtalen ut frå barnas interesse.

Me jobbar for at barna skal bruke språket som eit uttrykk ved konfliktløysing, noko som også 
bidrar til eit meir variert ordforråd. Ved at barna får tid og rom til å svare, utviklar dei større 
omgrepsforståing. Derfor stiller me opne spørsmål som krev meir frå barnet enn eit ja/nei 
svar.

I samlinga fortel personalet om dagsrytmen for dagen, som etter alder aukar til å vere 
dag, dato, månad, årstid og årstall. Barnehagen skapar ei felles forståing og vidareutviklar 
omgrepsforståinga. Barna skal bli kjend med eit mangfald av eventyr, fortellingar og 
uttrykksformer. Me oppmuntrar barna til å fortelle frå eigen kvardag, og gjenfortelle 
hendingar. Frå barna er ganske små skal dei få muligheten til å sjå sitt eige navn, og etter 
kvart kjenne igjen navnet sitt. Etter kvart vil personalet oppmuntre barna til å øve på å skrive 
eigne bokstavar frå navnet sitt. 
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2. OM BARNEHAGEN 3. VÅRT VERDIGRUNNLAG 

BARN OG BARNDOM 
«Barna skal møtes som individer, og barnehagen 
skal ha respekt for barnets opplevelsesverden. 
Barns liv påvirkers av omgivelsene, men barn 
påvirker også sine egne liv.» 

(Rammeplan for barnehagen 2017, s. 8)

«Barnehagens verdigrunnlag skal formidles, praktiseres og oppleves i alle deler av 
barnehagens pedagogiske arbeid. Barndommen har egenverdi, og barnehagen skal ha en 
helhetlig tilnærming til barnas utvikling. Barnehagens samfunnsmandat er, i samarbeid og 
forståelse med hjemmet, å ivareta barnas behov for omsorg og lek og fremme læring og 
danning som grunnlag for allsidig utvikling.»

(Rammeplan for barnehagen 2017, s. 7)

Vårt syn på barn og barndom:

I Sundve FUS barnehage anarkjenner og 
ivaretar me barndommens eigenverdi. Me 
ynskjer å bidra til at alle barn får ein god 
barndom prega av trivsel, vennskap og leik. 
Me skal også vere ein forberedelse til aktiv 
deltaking i samfunnet, og bidra til å legge 
grunnlaget for eit godt liv. 

I Sundve FUS barnehage skal alle barn 
bli møtt med empati, og få muligheten til 
å vidareutvikle eigen empati og evne til 
tilgivelse. Me tek utganspunkt i barnas 
forutsetningar, perspektiv og erfaring når me 
prøver å bidra til at barna utviklar eit positivt 
forhold til seg sjølv, og ha tru på eigne evner. 
Alle handlingar og avgjersle me vaksne gjer 
som berører barna, skal ha barnets beste 
som grunnleggande hensyn. 
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DEMOKRATI
«Barnehagen skal fremme demokrati og være et inkluderende fellesskap 
der alle får anledning til å ytre seg, bli hørt og delta. Gjennom å delta i 
barnehagens fellesskap skal barna få mulighet til å utvikle forståelse for 
samfunnet og den verden de er en del av.»

(Rammeplan for barnehagen 2017, s. 8)

Våre metodar for å fremme demokrati:
I Sundve FUS barnehage skal barna høyre til eit fellesskap der alle 
skal bli sett, høyrt og vera deltakande. Me jobbar mot at alle skal bli 
inkludert, ved at ein respekterer reglar, vaksne og andre barn.

MANGFOLD OG GJENSIDIG RESPEKT
«Barnehagen skal fremme respekt for menneskeverdet ved å 
synliggjøre, verdsette og fremme mangfold og gjensidig respekt. 
Barnehagen skal bidra til at alle barn føler seg sett og anerkjent for 
den de er, og synliggjøre den enkeltes plass og verdi i fellesskapet. 
Barnehagen skal legge til rette for kulturmøter, gi rom for barnas 
egen kulturskaping og bidra til at alle barn kan få oppleve glede og 
mestring i sosiale og kulturelle fellesskap.»
(Rammeplan for barnehagen 2017)

Våre metodar for å fremme mangfold og gjensidig respekt:
I barnehagen skal barna få oppleva at dei alle er ulike, men lika mykje 
verdt. Me respekterer kvarandre for den ein er, kva ein meiner og 
me skal lære av kvarandre. Ved å ha fokus på mangfoldet som er 
i barnehagen, meiner me at det for mange barn kan vere nøkkelen 
til det å vere trygg. Me vil vere med å skape stolthet over eigen 
identitet og samtidig vere med på at barna blir anarkjent for den 
dei er. Ved at barna er trygge får dei mulighet til å vere seg sjølve i 
barnehagen. Vårt menneskesyn bygger på verdiane som er forankra 
i menneskerettighetene. FNs barnekonvensjon seier at alle er like 
mykje verdt, «Alle barn har rett til beskyttelse mot diskriminering». 
Ingen barn skal bli diskriminert eller bli dårlig behandla av andre, 
uansett korleis ein er, ser ut eller kva ein trur på. 

Kvar haust startar me i Sundve FUS barnehage året med «min dag» 
der kvart barn får fortelja om seg sjølv og sin familie. Me markerer 
òg alle nasjonalitetar som er representert i barnehagen. 
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LIKESTILLING OG LIKEVERD
«Barnehagen skal fremme likeverd og likestilling uavhengig av 
kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet og 
kjønnsuttrykk, etnisitet, kultur, sosial status, språk, religion og 
livssyn. Barnehagen skal motvirke alle former for diskriminering 
og fremme nestekjærlighet.»

(Rammeplan for barnehagen 2017, s. 10)

Våre metodar for å fremme likestilling og likeverd:
Ingen barn er like, og alle møter barnehagen med ulike 
forutsetningar. I Sundve FUS barnehage er me opptatt av å 
gi eit likeverdig barnehagetilbud av god kvalitet. Personalet 
legg til rette for individuell tilpasning og møter barna på 
deira nivå og forutsetning. Me er opptatt av at innhaldet i 
barnehagekvardagen skal opplevast som meinigsfull for alle 
barn, og alle barn skal oppleve tilhørighet, meistring, likeverd 
og tryggleik i barnehagen.

BÆREKRAFTIG UTVIKLING
«Bærekraftig utvikling omfatter natur, økonomi og sosiale 
forhold og er en forutsetning for å ta vare på livet på jorden 
slik vi kjenner det. Barnehagen skal bidra til at barna kan forstå 
at dagens handlinger har konsekvenser for fremtiden.»
 (Rammeplan for barnehagen 2017)

Våre metodar for å fremme bærekraftig utvikling:
Ein kjent definisjon på omgrepet bærekraftig utvikling er 
denne: «En utvikling som imøtekommer dagens behov utan å 
ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få 
dekket sine behov» (FN.no)

I Sundve FUS barnehage kildesorterer me restavfall, plast, 
papp, bioavfall, glass/metall og batteri. På turdagar plukkar 
me opp ting som ikkje høyrer til i naturen, og så snakkar me 
om viktigheten om å ta vare på naturen vår. Me snakkar og 
ser filmar om resirkulering, om kva som skjer med boset når 
bosbilen hentar, og kva det kan verta til. Me ynskjer at barna 
skal sjå verdien av å ta vare på seg sjølv, kvarandre og baturen, 
samtidig som me ynskjer å lære barna å tenke kritisk, handle 
etisk og vise solidaritet.

På våren plantar me ulike grønsaker, til dømes gulrot, blomkål, 
sukkererter, m.m, som me haustar når det er klart. Me snakkar 
om kvar maten kjem frå (frå jord til bord), og lagar gode rettar 
av maten me har planta og hausta.  
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LIVSMESTRING OG HELSE
«Barnehagen skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og 
forebygge krenkelser og mobbing. Barna skal få støtte i å mestre motgang, håndtere 
utfordringer og bli kjent med egne og andres følelser. Barnehagen skal være en arena for 
daglig fysisk aktivitet og fremme barnas bevegelsesglede og motoriske utvikling. Måltider og 
matlaging i barnehagen skal gi barna et grunnlag for å utvikle matglede og sunne helsevaner.»
(Rammeplan for barnehagen 2017, s. 11)

Våre metodar for å fremme livsmeistring og helse:

I Sundve FUS barnehage skal barna få oppleve meistring, samtidig som dei har noko å 
strekke seg etter. Personalet introduserar nye perspektiv og legg til rette for nye opplevingar 
og erfaringar. Personalet stimulerer barna si undring og evne ved å stille spørsmål, søkje 
opplevingar, ta initiativ, gir barna varierte inntrykk og mulighet til å uttrykke seg på forskjellige 
måtar.

Områder som har betydning for barnas livsmeistring er bl.a. tilknytning, leik, barnas 
medverknad og dei vaksne sin tilstedeværelse. Dette er områder som me i barnehagen 
jobbar med til dagleg, og som me ser har stor betydning for barnas utvikling. Barna skal 
få støtte i å meistre motgang, handtere utfordringar og bli kjent med eigne og andre sine 
følelsar. Personalet er derfor til stades og støttande når barna bygger relasjonar, deltek i 
samspel, og tileignar seg, og vidareutviklar, ferdigheter som gjer samhandlinga mellom dei 
trygg og positiv. 

Personalet følger SmartMat sine retningslinjer, og SmartMat skal først og fremst fremme 
matglede hjå barna, bidra til god utvikling og sikre at hjernen får rett næring. Rett samansett 
kosthald aukar trivsel, konsentrasjon og den fysiske og psykiske helsa. Les meir om SmartMat 
her: https://fus.no/sundve/smartmat-i-sundve 
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Barnet først er eit heilhetlig system for å styrke dei tilsette sin kunnskap og handlings-
kompetanse. Det består av tre ulike hovedområder som saman bidrar til å styrke barnas 
allsidige utvikling; sosioemosjonell støtte og veiledning, organisering og ledelse samt 
læringsstøtte.

4. BARNEHAGENS FORMÅL OG INNHOLD

«Barnehagens innhold skal være allsidig, variert og tilpasset enkeltbarnet og barnegruppen. 
I barnehagen skal barna få leke og utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. Arbeidet 
med omsorg, danning, lek, læring, sosial kompetanse og kommunikasjon og språk skal ses 
i sammenheng og samlet bidra til barns allsidige utvikling.»

(Rammeplan for barnehagen 2017, s. 19)

ORGANISERING
OG LEDELSE

LÆRINGS-
STØTTE

SOSIO-
EMOSJONELL 
STØTTE OG 
VEILEDNING

- Positivt og negativt klima

- Sensitive voksne - 
trygge barn

- Barns perspektiv 
og medvirkning

- Variasjon

- Tilbakemeldinger
- Begrepsutvikling 

foreståelse 
og dybdelæring

- Egenledelse i 
lek og læring

- Gruppeledelse og veiledning
- Tilrettelegge for lek, læring og overganger

- Emosjonskompetanse
- Emosjonsveiledning

- Språkstøtte
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SOSIOEMOSJONELL STØTTE OG VEILEDNING:
Positivt klima og negativt klima: smil, latter, entusiasme, positiv kommunikasjon, respekt 
for kvarandre, fråvær av straff, hån, kjeft, sarkasme og erting.

Sensitive voksne-trygge barn: hjelper barna med konflikthåndtering, er merksam, bidrar 
til trygghet.

Barns perspektiv og medvirkning: viser fleksibilitet, ivaretar barnas perspektiv, lar barn 
utrykke seg.

Emosjonskompetanse: identifiserer og forstår eigne følelsar, brukar følelsar til å navigere i 
sosiale interaksjonar, brukar emosjonell bevissthet til å veilede i problemløysing, håndterer 
frustrasjon og er i stand til å vente på det ein vil ha, forhindrar at stress og uro overveldar 
evna til å tenke klart og har kontroll over korleis og når ein uttrykker følelsar.

Emosjonsveiledning: er bevisst barnets følelsar, er tilstade, oppretter kontakt med barnet, 
visar forståelse og aksept for barnas følelsar (bruk kroppsspråk, pust, tone og evt. ord). 
«Går inn i følelsen»/ navngir følelsen. Dersom nødvendig, hjelper og støttar barnet i 
problemløysinga (trøyst, peik ut ei retning, assister, sett grenser).

ORGANISERING OG LEDELSE:
Gruppeledelse og veiledning: er proaktiv og forebygger, gir trygge og forutsigbare 
rammer.

Tilrettelegge for leik, læring og overganger: klare rutiner, sikrar flytande overgangar, 
barna kjenner til reglar, lite venting.

Variasjon: varierte materialer i barnas høgde, barnefokus, effektiv tilrettelegging.

LÆRINGSSTØTTE:
Begrepsutvikling, forståelse og dybdelæring: integrerer ny kunnskap til etablert 
kunnskap, bidrar til økt kunnskap knytta til kvardagsopplevelsar, skapar samanhenger i 
barnas liv, utfordrar til barnas tenkning og problemløysing.

Tilbakemeldinger: brukar hint og gir verbal eller fysisk støtte til barnas læring og meistring, 
forklarar begrep og hendelsar, utvider, gir gode og konkrete tilbakemeldingar, anarkjenner 
innsats og gjennomføring.

Språk: hyppige samtalar, fram- og tilbake utvekslingar, stiller opne spørsmål, repeterer 
barnas utsagn, sjølvsnakk, parallellsnakk, variert språk, forklarar ord og knytter ord til 
hendingar/erfaringar her og no.
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Egenledelse i lek og læring: støttar barn i si utvikling av egenledelsesfunksjonane; 
planlegging, organisering, arbeidshukommelse, fleksibilitet, sjølvregulering, sjølv-
monitorering, igangsetting, samt tilrettelegger for eit variert og rikt leikemiljø og deltek i 
barnas leik.

Slik arbeidar me med Barnet først:
Omsorg er ein viktig del av det uformelle samspelet i Sundve FUS barnehage. Dei tilsette viser 
nærhet, ømhet, varme, oppmerksomhet, tålmodighet og innlevelse. Me toner oss inn på og 
rettleiar barnas følelsar, det vil sei me møter barna der dei er i emosjonelle følelsesmessige 
uttrykk. For å få dette til må me vere sensitive vaksne, for å bygge gode og trygge relasjonar. 
Me arbeidar for å gi barna god sjølvfølelse, og meistring, som me veit er nært knytt opp til 
at barna skal oppleve ein god barndom. 

Me jobbar med å gi barna eit godt grunnlag i sosial kompetanse, som igjen bidrar til å skape 
gode vennerelasjonar. Me ynskjer at barna skal ha følelse av å høyre til, og vite sin plass i 
gruppa. Alle er ein del av eit fellesskap, ein barnehage og si eiga avdeling. For å sikre at barna 
kan danne vennskap er dei vaksne sensitive og hjelper barna i leik og konflikthåndtering, og 
dei tek hensyn til barnas perspektiv og medverknad. 

Danning er ein livslang prosess som blant anna handlar om å utvikle evna til å reflektere over 
eigne handlingar og veremåte. Danning skjer i samspel med andre, og dette er ei forutsetning 
for at barnet kan danne eigne meinigar, vere kritiske og utviklande i tankegangen. Dei tilsette 
er nær barna, og hjelper dei med å regulere og lære av eigne følelsar.

Leik er ei grunnleggande livs- og læringsform for barn, der dei kan uttrykke seg, konstruere, 
organisere, planlegge, lære, bearbeide og samanlikne virkelighetsoppfatningar. Dei vaksne 
er tilgjengelige og fungerer som støttande vaksne, dei legg til rette for variert leik, og har 
leiken i fokus i kvardagen. Barnehagen jobbar med fagområda i rammeplanen gjennom leik, 
som å skape variasjon og utvikling for alle. Barna skal bli trygge og ha tru på at «eg er god 
nok». Me har fokus på varierte materialer i barns høgde, og klare rutiner. 

Personalet i barnehagen skal fungere som gode rollemodellar innan kommunikasjon og 
språk, og er derfor bevisst eige kroppsspråk, blikk og tonefall. Me brukar sjølvsnakk, der 
me snakkar om det me gjer («no tømmer eg melk i glaset» samtidig som ein gjer 
det), og me er bevisste på å stille opne spørsmål. Me er bevisst på å få til 
ein samtale med fleire «fram- og tilbake utvekslingar». Me gir barna tid 
til å svare, og jobbar med å utvide ordforrådet. Me jobbar med at barna 
skal bruke språket som eit uttrykk ved konfliktløysing.



14

5. BARNS MEDVIRKNING

«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.  Alle barn skal få erfare 
å få innflytelse på det som skjer i barnehagen på måter som er tilpasset barnas alder, erfaringer, 
individuelle forutsetninger og behov.»

(Rammeplan for barnehagen 2017, s. 27)

Våre metodar for å sikre barnas medvirkning:
I Sundve FUS barnehage prøver me å bevisstgjere barna på at dei kan komme med 
tilbakemeldingar på kva dei ynskjer å gjere, me tek interessa til barna på alvor, og legg gjerne 
opp aktivitetar og tema ut frå barna sine ynskjer. Det er viktig for oss at barna veit dei kan 
komme med sine tilbakemeldingar og ynskjer. Me gjennomfører alltid barnesamtalar med dei 
eldste barna i barnehagen.

Store delar av dagen får barna sjølve bestemme kven dei ynskjer å leike/vere med. Dei 
vaksne er då i nærheten og hjelper til dersom det oppstår konfliktar. Barna får også vere med 
å bestemme/organisere enkeltaktivitetar, og dei vaksne strekk seg langt for å dekke kvart 
enkelt barn sitt behov.

Kvart barn får spørsmål om å vere ordensbarn, den dagen hjelper dette barnet litt ekstra, og 
får vere med å bestemme litt meir enn vanlig. 

I Sundve FUS barnehage er me også opptatt av det som skjer «her og no». Dersom det er 
noko som fangar alle barna si interesse, blir dette prioritert framfor anna planlagt aktivitet. 
Det samme gjeld når ein er på tur, målet er sjølve turen, ikkje det å komme fram til ein 
bestemt plass. Dei vaksne er fleksible, og tek barna sine interesser på alvor.
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5. BARNS MEDVIRKNING
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6. SAMARBEID

«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. Samarbeidet mellom hjemmet 
og barnehagen skal alltid ha barnets beste som mål. Foreldrene og barnehagens personale har et 
felles ansvar for barnets trivsel og utvikling.»

(Rammeplan for barnehagen 2017, s. 29)

FORELDRESAMARBEID:

Våre metodar for å skape et godt foreldresamarbeid:
I Sundve FUS barnehage er me opptatt av god dialog når det gjeld barnas helse og trivsel. 
Me ynskjer å ha god dialog når det gjeld kle, utstyr og oppfølging av barnet. Me respekterer 
individuelle forskjellar, som t.d religion, helseomsyn og personlege overtydingar. 

Samarbeidet mellom heimen og barnehagen skjer på individnivå (daglege samtalar, 
foreldresamtalar, oppstartsamtalar, MyKid), og gruppenivå (foreldreråd og SU). Me i 
Sundve FUS barnehage forventar at foreldre held seg oppdatert på skriftlig informasjon 
frå barnehagen (på MyKid).

Les meir om foreldresamarbeid her: https://fus.no/sundve/foreldresamarbeid 

SAMARBEID MED ANDRE INSTANSAR:
Sundve FUS barnehage samarbeidar med fleire instansar, dette er nokon av dei:

Barnehageadministrasjonen i kommunen
Sundve FUS barnehage er ein privat barnehage, men me samarbeidar tett med Voss 
herad. Dagleg leiar er med på fagmøter og leiarmøter, og heradet inviterer ofte heile 
personalgruppa med på planleggingsdagar. Me samarbeidar også med heradet ved opptak 
av nye barn, då alle søkjer gjennom heimesida til Voss herad.

PPT
Pedagogisk-psykologisk tenestekontor (PPT) er ein stad der foreldre, barnehagepersonell, 
og helsepersonell kan søkje råd i spørsmål som gjeld trivsel, tilpassing og opplæring for 
barn. Barnehagen samarbeidar med PPT om enkeltbarn i samråd med foreldre, eller PPT 
kan gi råd og rettleiing til personalet.

Barnevern
Barnevernstenesta skal vera med på  å sikra omsorg og tryggleik for born som har 
særlege behov. Alle tilsette i barnehagen er i barnehagelova § 22 pålagt opplysingsplikt 
til barnevernet når det er grunn til å tru at barn blir mishandla eller det førekjem andre 
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6. SAMARBEID

former for alvorleg omsorgssvikt. Foreldre kan sjølv ta kontakt med barnevernet for å få 
rettleiing/hjelp.

Helsestasjon
Tenesta skal betre føresetnaden for god psykisk og fysisk helse ved å fremje trivnad, 
velvære og meistring av dei utfordringane menneske møter i kvardagen, samt førebygge 
sjukdom og skade. Barnehagen kan ta kontakt med helsestasjonen når ein treng råd ved 
generelle spørsmål omkring helse og sjukdom som gjeld barn i barnehagen.

Tverretatlig samarbeid
Barnehagen er ein del av eit tverrfagleg team som består av PPT, barnevern og helsestasjon, 
også kalla barnehageteam. I løpet av barnehageåret har me fire møter, to på hausten og 
to på våren. Her kan ein ta opp generelle problemstillingar som gjeld heile barnegruppa 
eller enkeltbarn. Med samtykkje frå foreldra kan ein diskutera saker som gjeld deira barn, 
og dersom ein diskuterer enkeltbarn er det ynskjeleg at foreldra deltek på møtet. Her vert 
det tid til refleksjonar, diskusjon og erfaringsutveksling.

Målet med barnehageteam:
• Å bidra til at barn som av ulike grunnar treng ekstra oppfølging, stimulering og omsorg, 

får god og tidlig hjelp.
• Gjere det enklare å ta kontakt for råd og rettleiing før vanskane vert for store.
• Gjere hjelpetenestene meir synlege for samarbeidspartar og brukarar.

Høgskule/universitet
Sundve FUS barnehage er praksisbarnehage for studentar som går på Høgskulen på 
Vestlandet, avd. Sogndal. Dette fører til gode erfaringar, læring og refleksjonar for dei tilsette 
i barnehagen. Dette vil igjen vere med å utvikle barnehagen vår, og sikre at me er ein lærande 
organisasjon. 
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7. OVERGANGER

OVERGANG MELLOM BARNEHAGE TIL SKULE
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 bidra til at barna kan avslutte 
barnehagetiden på en god måte og møte skolen med nysgjerrighet og tro på egne evner.
 (Rammeplan for barnehagen 2017)

TILVENNING 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.»

(Rammeplan for barnehagen 2017, s. 33)

Våre metodar for å sikre ein trygg og god tilvenning:
I Sundve FUS barnehage ser me viktigheten av barnas tilvenning, og baserer vår praksis på 
tilknytningsteori og forsking. For mange er møtet med barnehagen ein av dei første gongene 
omsorg og stell blir overlatt til nokon andre enn familien. For at barnet skal føle seg trygg på 
dei vaksne, andre barn og det fysiske miljøet, sett me av god tid til tilvenninga. Hjå oss er det 
forventa minimum tre dagar til tilvenning. Når eit nytt barn begynner i barnehagen hjå oss, 
avtalar foreldre og personalet kva som vil vere den beste tilvenninga for akkurat det barnet. 
Tilvenningsperioden vil derfor vere individuell, ut frå behovet til barn og foreldre.

Les meir om hovedtrekka i tilvenningsperioden her: https://fus.no/sundve/tilvenning 

OVERGANGAR 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 2017)

Våre metodar for å sikre ein god overgang innad i barnehagen:
Ved overgangar innad i barnehagen gjennomfører pedagogane på den nye avdelinga ein ny 
oppstartsamtale med foreldra. Dette gjer me for at foreldra skal ha muligheten til å bli bedre 
kjent med den nye pedagogen, og dei har mulighet for å gi den informasjonen dei tenker er 
viktig for den nye avdelinga å vite om. Me gjennomfører også overgangssamtalar mellom 
dei tilsette i barnehagen.

På våren vil barna som skal bytte avdeling vere på besøk på den nye avdelinga. Då vil det 
vere med kjente vaksne, og dei vil møte vaksne på den nye avdelinga samt barn dei skal gå 
i saman med.



19

7. OVERGANGER

Sundve FUS barnehage er ein relativt liten barnehage, og ein samarbeidar om morgonen og 
ettermiddagen, så barna vil allerede kjenne til dei andre vaksne og barn før overgangen til 
ny avdeling.

Våre metodar for å sikre ein god overgang til skulen:
Sundve FUS barnehage følger planen til Voss herad ved overgang barnehage-skule. Målet 
med denne planen er å sikre god og trygg overgang frå barnehage til skule. Planen er meint 
som eit verktøy for dei tilsette i barnehagen og skulen, og skal sikre ein god overgang som 
gir barna glede og lyst til å ta til på neste del av utdanninga si.

Me er også så heldige at me ligg rett ved sida av skulen dei fleste barna begynner på. Dette 
gjer at barna blir godt kjent med uteområdet til skulen, og me har også mulighet for å låne 
gymsalen dersom me ynskjer det. 

Me brukar 2 skjema i overgangen barnehage-skule, dei er:
• «Her er eg!» - dette er eit skjema barna sjølve skal fylle ut, ved hjelp av ein vaksen 
• Overføringsskjema føresette – dette er eit skjema pedagog i barnehagen og foreldre skriv 

saman. Der blir ein einige om kva informasjon barnehagen skal overføre til skulen.

Les meir om overgangen barnehage-skule her:
https://voss.herad.no/tenester/barn-og-familie/vossabarnehagen/nytt-og-nyttig-
barnehage/overgang-barnehage-skule/ 
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8. BARNEHAGEN SOM PEDAGOGISK VIRKSOMHET

LÆRANDE ORGANISASJON
«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.»

(Rammeplan for barnehagen 2017, s. 37)

I FUS er me lærande barnehagar. Personalet er i kontinuerlig utvikling, reflekterer over faglige 
og etiske problemstillingar, held seg faglig oppdatert og er gode rollemodellar. Senge (2006) 
seier: “en lærende organisasjon er en organisasjon som kontinuerlig forbedrer sin evne til å 
skape sin egen framtid.” Me legg derfor vekt på at personalet utviklar sine evner og bygger 
sin kapasitet slik at barna møter omsorgsfulle og kompetente tilsette.

Våre metodar for å opprettholde ein lærande organisasjon:
I Sundve FUS barnehage har me eigne ressurspersonar i CLASS. Desse observerer i 
barnehagen, og gir tilbakemelding på den praksisen som er i vår barnehage. Dei tilsette vil ut 
frå desse observasjonane kunne evaluere eigen praksis, og dette fører til læring og utvikling 
både individuelt og som gruppe. Me blir også observert av ein ekstern observatør 1 gong i 
året, tilbakemeldinga her blir også brukt til vidare utvikling/læring.

Sundve FUS barnehage er praksisbarnehage til barnehagelærarstudentar, noko som gjer at 
me heile tida får presentert den nyaste og ferskaste teorien, og det blir stilt spørsmål ved det 
me gjer. Når ein blir stilt spørsmål om eigen praksis må ein heile tida evaluere, og forsvare 
det ein gjer, eventuelt endre praksis om ein ser nytten av det.

PLANLEGGING
«Planlegging gir personalet grunnlag for å tenke og handle langsiktig og systematisk i det 
pedagogiske arbeidet. Planleggingen skal bidra til kontinuitet og progresjon for enkeltbarn 
og barnegruppen, og skal være utgangspunkt for refleksjon og utvikling av virksomheten.»
 (Rammeplan for barnehagen 2017)
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VURDERING
«Barnehagen skal jevnlig vurdere det pedagogiske arbeidet. Det betyr at det pedagogiske 
arbeidet skal beskrives, analyseres og fortolkes ut fra barnehagens planer, barnehageloven 
og rammeplanen. Vurderingsarbeidet skal bygge på refleksjoner som hele personalgruppen 
er involvert i. Barnets trivsel og allsidige utvikling skal observeres og vurderes fortløpende, 
med utgangspunkt i barnets individuelle forutsetninger og kunnskap om barns utvikling og 
behov. Barnets erfaringer og synspunkter skal inngå i vurderingsgrunnlaget»

(Rammeplan for barnehagen 2017, s. 38)

Våre metodar for planlegging:
Når me planlegg tek me utgangspunkt i barna sine interesser og behov. Med dei 
styrande dokumenta i bakhand, lar me gjennomføringa av planane vere fleksible slik 
at det blir rom for spontanitet og barn si medvirkning. Planlegginga skal gi personalet 
grunnlag for å tenke og handle langsiktig og systematisk i det pedagogiske arbeidet.

Kvart år skriv barnehagen ein årsplan, og årsplanen er ein arbeidsredskap for 
barnehagepersonalet og dokumenterer valga til barnehagen. Me skriv også 
månadsplanar og vekeplanar som er meir detaljerte i forhold til dei enkelte dagane og 
vekene. Me skriv også månadsbrev, og i dette brevet går me meir i detalj over det me 
har gjort og det me skal gjere kommande månad.
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Våre metodar for vurdering:

Barnehagen vurderer regelmessig det pedagogiske arbeidet. Vurderingsarbeidet bygger på 
refleksjonar som heile personalgruppa er involvert i, og legg grunnlaget for at barnehagen er 
ein lærande organisasjon. I Sundve FUS barnehage legg me vekt på dette:

Korleis vurderer me: Kva skal vurderast: Hensikta med vurdering:

Pedagogisk dokumentasjon Framdrift i prosjektarbeid/tema Sikre høg kvalitet og måloppnåing 
i arbeidet. Sikre refleksjon hjå 
tilsette.

«Barnet først» møter Framdrift/implemetering av 
CLASS og TIK (Barnet først) 

Sikre høg kvalitet og måloppnåing 
i arbeidet. Sikre refleksjon hjå 
tilsette.

HMS-gruppe HMS arbeidet i barnehagen Sikre høg kvalitet og måloppnåing 
i arbeidet. Sikre refleksjon hjå 
tilsette.

Halvtårsrapport Framdrift og måloppnåing i 
forhold til årsplan, rammeplan og 
halvtårsplan

Sikre høg kvalitet og måloppnåing 
i arbeidet. Sikre refleksjon hjå 
tilsette.

Pedagogmøter Kvalitet i prosjekt/tema og 
rutinesituasjonar

Sikre høg kvalitet og måloppnåing 
i arbeidet. Sikre refleksjon hjå 
tilsette.

Basemøter Kvalitet i prosjekt/tema og 
rutinesituasjonar

Sikre høg kvalitet og måloppnåing 
i arbeidet. Sikre refleksjon hjå 
tilsette.

Brukarundersøkinga Opplevd kundetilfredshet Forbedring av opplevd 
kundetilfredshet

Komitèar for ulike 
arrangement

Kvalitet i gjennomføring av 
tradisjonelle markeringar i 
barnehagen

Sikre gode rutiner for 
gjennomføring av faste 
arrangement

DOKUMENTASJON
«Dokumentasjon av personalets arbeid synliggjør hvordan personalet arbeider 
for å oppfylle kravene i barnehageloven og rammeplanen. Dokumentasjon av det 
pedagogiske arbeidet skal inngå i barnehagens arbeid med å planlegge, vurdere 
og utvikle den pedagogiske virksomheten.»
 (Rammeplan for barnehagen 2017)
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Våre metodar for dokumentasjon:
Me dokumenterer på ulike måtar, nokon er synlige for foreldra, andre kun for dei tilsette. 
Foreldra har alltid rett på å sjå dokumentasjonen barnehagen har av deira barn, men ikkje av 
andre barn.

Dokumentasjon som er synlig for foreldre:
• Årsplan, månadsplan, vekeplan/dagsplan, månadsbrev.
• Foreldresamtalar, med observasjonar av deira barn.
• Individuell mappe på sitt barn
• Bilete på MyKid
• «Dagen i dag» på MyKid
• Praksisfortellingar 
• Utstilling av det barna har laga/tema ein har i barnehagen

Dokumentasjon som er synlig for tilsette:
• Observasjonar, både gruppenivå og individnivå
• Referat etter ulike møter (med barn, foreldre, personal)

Tilrettelegging av det allmennpedagogiske tilbudet for barn som trenger ekstra støtte
«Barnehagen skal tilpasse det allmennpedagogiske tilbudet etter barnas behov og 
forutsetninger, også når noen barn har behov for ekstra støtte i kortere eller lengre 
perioder. Barnehagen skal sørge for at barn som trenger ekstra støtte, tidlig får den 
sosiale, pedagogiske og/eller fysiske tilretteleggingen som er nødvendig for å gi barnet et 
inkluderende og likeverdig tilbud. Inkludering i barnehagen handler også om tilrettelegging 
for sosial deltakelse. Hvis det er grunn til å tro at barnets behov ikke kan dekkes innenfor 
det allmennpedagogiske tilbudet, skal barnehagen opplyse foreldrene om retten til å kreve 
en sakkyndig vurdering av om barnet har behov for spesialpedagogisk hjelp.»
 (Rammeplan for barnehagen 2017).

Våre metodar for tilrettelegging av det allmennpedagogiske tilbudet:
For å sikre at barna får eit tilbud som er det beste for deira oppvekst og utvikling har me eit 
godt tverrfaglig samarbeid. PPT er den mest sentrale aktøren me samarbeidar med om barn 
som har behov for spesialpedagogisk hjelp. I samråd med foreldre/foresatte vurderer me 
henvisning til PPT dersom me ser at barnet treng meir utredning, eller andre tiltak enn det 
barnehagen kan gi innan sitt ordinære tilbud. Det er PPT som er sakkundig instans, og kan 
samarbeide med barnehage og foreldre om det då vil vere aktuelt med spesialpedagogisk 
hjelp. Dei uttarbeidar ein sakkundig vurdering, før kommunen eller fylkeskommunen vedtar 
eventuell spesialpedagogisk hjelp. Barnehagen har eigen kontaktperson på PPT som me kan 
ringe og diskutere med, og som kan støtte barnehagen i vidare arbeid. 

Ved å jobbe med «Barnet først» legg me til rett for læring og utvikling for alle barn, uansett 
alder og forutsetningar. Me ynskjer at alle barn, så langt det lar seg gjere, får delta i alle 
aktivitetar og har glede av å delta. 
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9.  ÅRSHJUL TIL BARNEHAGEN 2022-2023

MÅNAD DATO KVA

August 15.-17. Planleggingsdagar – barnehagen er stengt

Oktober 10.-14. Haustferie på skulen – barnehagen er open, gi beskjed dersom barnet 
ditt tek fri

November 14. Planleggingsdag – barnehagen er stengt

Desember 26.-30. Kartlegging tidlig i desember avgjer om barnehagen skal vere open 
desse dagane – ved mindre enn 10 barn blir barnehagen stengt

Januar 2. Planleggingsdag – barnehagen er stengt

Februar 20.-24. Vinterferie på skulen – barnehagen er open, gi beskjed dersom barnet 
ditt tek fri

Mars 17. Planleggingsdag – barnehagen er stengt

April 3.-5. Kartlegging i mars avgjer om barnehagen er open desse dagane, ved 
mindre enn 10 barn blir barnehagen stengt. 
5. april stenger barnehagen kl. 12 dersom den er open.

6.-10. Påske – barnehagen er stengt

15. Frist for å legge inn sommarferie til barna

Mai 1. Offentlig høgtidsdag – barnehagen er stengt

17. Grunnlovsdag – barnehagen er stengt

18. Kristi himmelfartsdag – barnehagen er stengt

29. 2. Pinsedag – barnehagen er stengt

Juni 22. Siste dag for skulane, sommarferie begynner

Juli 17.-28. (Veke 
29 og 30)

Barnehagen er stengt
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