
Sammen gir vi barndommen verdi; lek og glede, 
hverdagsmagi og vennegaranti.

Lena FUS barnehage holder til i nye lokaler i Lena 
Sentrum. Vi har fem avdelinger, og ei utegruppe. 
Vi har et stort mangfold av voksne og barn, og ser 
dette som en stor ressurs.

I Lena FUS barnehage har vi gitt barnehagealderen 
en egen status. Den har en unik verdi og vi vil 
berike barndommen til hvert enkelt barn. Vi har 
barna alltid i fokus – de er BEST! Hverdagen vår 
preges av et glødende, tilstedeværende og engasjert 
personale, som sammen gir barna en skapende 
hverdag. Gjennom lek og omsorg i et trygt miljø, 

får barn utvikle seg, oppleve mestring og møte 
nye utfordringer. Sammen skaper vi en minnerik 
barndomstid fylt med gylne øyeblikk. 

I Lena FUS barnehage er personalets faglige og 
personlige kompetanse barnehagens viktigste 
ressurs og en forutsetning for at barnehagen skal 
være en god arena for danning, omsorg, lek, læring 
og sosial utjevning. Vi skal være i endring og 
utvikling!

Mat og Måltidet
Mat og måltidet har stor fokus hos oss. Hos oss 
får barna melk og vann til alle måltider. De får 
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Bøker er gøy, og vi har et godt samarbeid med 
Biblioteket i Østre Toten.

Barn lærer språk og sosialt samspill best med venner og 
andre barn.

Rollelek er et viktig element for å lære seg normer og 
regler i et demokratisk samfunn.



lunsj og ettermiddagsmat, og avdelingene har 
minimum tre varme måltider i uken men flere 
avdelinger har fire–fem varme måltider. Det blir 
servert grønnsaker eller frukt ved alle måltider, og 
varmmåltidene varierer med fisk-, kylling-, kjøtt-, 
vegetar- og pastaretter, supper, mm. Varmmåltidene 
er også tilpasset evt allergier og halal. 

Språk
Vi har stort fokus på språk og språkmiljø. Språk og 
kommunikasjon er viktig for barns samhandling, 
og det er en forutsetning for utvikling av vennskap 
og deltakelse i barnehagens fellesskap. I Lena FUS 
barnehage skal et godt språkmiljø gi rom for at 

barn og voksne kan gi uttrykk for tanker, følelser 
og erfaringer, sette ord på dem og diskutere og 
reflektere sammen med andre.

SMågrupper
Hos oss bruker vi smågrupper som en 
arbeidsmetode. Vi mener at igjennom 
smågrupper kan vi kvalitetssikre at barn får den 
barnehagehverdagen de trenger og har rett på. 
I smågrupper har vi en større mulighet til å se 
hvert enkelt barn og vi får mer en-til-en kontakt 
med barna. På denne måten får vi tilrettelagt 
barnehagetilbudet til hvert enkelt barn, og vi er 
sikre på at alle blir sett og hørt.

HovedMål: 
1. FUS barn har et positivt selvbilde  
2. FUS barn er trygge og forskende, trives i lek og  
 har vennekompetanse  
3. FUS barn gleder seg til «resten av livet», de vet at  
 de har påvirkningsmulighet og at innspillene  
 deres teller  
4. FUS barn tenker tilbake på barnehagetida med  
 glede og fryd

Vi er kjempestolte av barnehagen vår! 
Richard Rybakken Dahl, Daglig leder
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Kulturen i Østre Toten er noe man er stolt over, og vi 
mener denne kulturen er viktig å synliggjøre for barna.

Vennskap er viktig for trivsel, godt selvbilde og selvtillit. Vi har samarbeid med Lena videregående skole.

Forming sammen med venner. Fem-åringer forbereder seg til skolen.


