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1 OM SAUAFJELLET FUS 
BARNEHAGE
Sauafjellet FUS barnehage ligger i naturskjønne omgivelser på Sauafjellet i Sund kommune. 
Barnehagen er delt i to baser, som igjen er delt inn i 2 team på hver base. Basen oppe heter 
Lammene med gruppene Merino og Texel. Her går de minste barna, opp til ca 3 år. Basen 
nede heter Villsauen med gruppene Spel og Viking. Her er det barn i alderen ca 3 - 6 år. 

Sauafjellet FUS barnehage åpnet 13. desember 2010. Barnehagens åpningstid er mandag til 
fredag fra kl 06.45 – 17.15. Sauafjellet FUS barnehage er eid av Trygge barnehager as og blir 
drevet av FUS as.

Personalgruppen består av daglig leder, pedagogiske ledere, barnehagelærere, fagarbeidere, 
og pedagogiske medhjelpere.

2  BARNEHAGENS INNHOLD OG 
OPPGAVER
Barnehagen bygger på et helhetlig læringssyn, der omsorg, lek og læring må sees i 
sammenheng. Læring foregår både i lek, hverdagsaktiviteter og i mer organiserte situasjoner. 
Barn tilegner seg kunnskap og erfaringer som blir viktige grunnsteiner for videre læring. 
Kvalitet og tilrettelegging av barnehagens innhold og læringsmiljø blir det derfor stilt større 
krav til enn tidligere.  

Sauafjellet FUS barnehage er Reggio Emilia inspirert, noe som gjenspeiler vårt syn på barn 
og det daglige innholdet. Barnas nysgjerrighet og interesser blir utgangspunkt for ulike 
prosjektarbeid med barna.
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3  ÅRSPLANEN SOM VERKTØY 
OG STYRINGSDOKUMENT.
Årsplanen skal være et arbeidsredskap for barnehagens personale for å styre virksomheten 
i en bevisst og uttalt retning. I tillegg skal den fungere som informasjon for foreldre, eiere, 
tilsynsmyndighet og andre samarbeidspartnere. Den gir også utgangspunkt for foreldrenes 
mulighet til å kunne påvirke innholdet i barnehagen.

3.1 BARNEHAGELOVEN 
Alle barnehager skal drives i samsvar med Lov om barnehager av 17.06.2005. 
Barnehageloven fastslår at barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode 
utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem (§1). Den 
sier videre at barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet, og den skal bistå hjemmene 
i deres omsorgs- og oppdrageroppgaver. På den måten skapes et godt grunnlag for barnas 
utvikling, livslange læring og aktive deltakelse i et demokratisk samfunn (§2)

3.2 RAMMEPLANEN
Målet med rammeplanen er å gi styrer, pedagogiske ledere og det øvrige personalet 
en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens 
virksomhet. Rammeplanen gir også informasjon til foreldre, eier og tilsynsmyndighet. 
Den har syv fagområder. I årsplanen er det gjort konkretisering av disse fagområdene i en 
progresjonsplan. 1. august 2018 kom det ny rammeplan for barnehagene, der fokuset er mer 
på hva barnehagene skal gjøre, og ikke hva de bør gjøre. Den nye rammeplanen blir derfor 
et enda tydeligere styringsdokument for barnehagene.

3.3 FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER
Det stilles en rekke krav til virksomheter som har tilsyn med og omsorg for barn. Formålet 
er å bidra til at miljøet fremmer helse, trivsel og gode sosiale og miljømessige forhold, samt 
forebygge skade og sykdom. Alle ansatte skal til enhver tid være oppdatert på barnehagens 
HMS system og det blir gitt jevnlig opplæring. En del av dette arbeidet er holdningsskapende 
arbeid som vi ønsker at barna skal ta del i. Vi jobber etter en metode TQM, som i korte trekk 
handler om kvalitet for barna i form av verdiskapende aktiviteter sammen med voksne. I 
HMS arbeidet betyr dette at vi har barna med på endel sjekkrunder og renholdsoppgavene. 
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3.4 SERVICEERKLÆRING FOR FUS BARNEHAGENE
Alle FUS barnehagene har serviceerklæring. Denne deler vi ut når nye barna begynner i 
barnehagen. Her beskrives hva som forventes av barnehagen samt hva barnehagen forventer 
av foreldre/ foresatte. Dette er et viktig styrende dokument for oss. 

I Serviceerklæringen finner en FUS sitt Verdigrunnlag 
• 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, de vet at de har påvirkningsmulighet og innspillene 

deres teller.
• FUS barn har det gøy i barnehagen.

Alt arbeid i barnehagen er forankret i tre verdier: 

GLØDENDE, SKAPENDE OG TILSTEDEVÆRENDE
Personalet har disse tre verdiene med seg som de viktigste i arbeidet med barna.
                                             

4 GRUNNTANKE
4.1 REGGIO EMILIA
Vi henter inspirasjon i vårt arbeid fra Reggio Emilia filosofien. Reggio Emilia er en by i 
Nord-Italia der man har et unikt syn på barn. Denne filosofien bygger på en pedagogisk 
arbeidsform som fremhever respekten for det enkelte barnet. Her vektlegges også barnets 
iboende muligheter. Barna er i stor grad utforskende og delaktig i egen læring. 

Pedagogens rolle er å være tilrettelegger. Slik er den voksne en støtte for barnets læring og 
dialogen med barnet blir sentral. Det er viktig å holde barnets hypoteser, spørsmål og teorier 
levende, samtidig som man studerer måten barnet leter etter svar som skaper mening for 
dem. Vi skal bidra til at barna får støtte i den læringen de ønsker å tilegne seg, og bidra til at 
nysgjerrighet og undring fremmer læring.

I Reggio Emilia er det tre viktige elementer; barnet, den voksne og det fysiske miljø - den 
tredje pedagogen. Barna lærer av hverandre, den voksne er tilrettelegger og miljøet skaper 
oversikt og opplevelser. 
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4.2 PROSJEKTARBEID
Prosjektarbeid er en arbeidsform som fremmer tanken 
om at barn skal være utforskende og delaktig i sin 
egen læring. I Sauafjellet har vi prosjektarbeid som 
arbeidsform. Målet med prosjektene er at barna får økt sin 
kunnskap og erfaring i det de gjør samtidig som de lærer 
seg både samarbeid med andre, og noe om seg selv. 

Gjennom prosjekter skal personalet støtte 
barna i å teste ut sine hypoteser ved å studere 
og gå i dybden på et tema. Tema for et 
prosjekt bestemmes ikke lang tid på forhånd, 
men det tas utgangspunkt i observasjoner 
av barnas engasjement og interesser, og i 
hendelser som opptar dem i dagliglivet, eller i 
den store verden. Dette vil danne grunnlaget 
for arbeidet i en gruppe. 

Prosjektarbeidet skal være lystbetont for barna, og den voksne er prosjektleder. 

Prosjektene vil variere med alt fra ” to timer til to år”. Et prosjekt kan føre til etnytt prosjekt. 
Barna som er med på et prosjekt, får anledning til å fortelle om dette til de andre underveis. 
Prosjektene vil være tverrfaglige, og elementer fra de syv fagområdene vil komme inn.   

«Det man hører glemmer man, det man ser husker man, det man gjør forstår man»
-Luris Malaguzzi

4.3 VOKSENROLLEN– HVA LEGGER VI VEKT PÅ?
Det viktigste for oss i Sauafjellet er trygge barn. Vi har derfor lagt opp organiseringen slik 
at vi jobber i små grupper, primærgrupper. Dette innebærer at det er en voksen som er 
primærkontakt for et gitt antall barn. Størrelsen på primærgruppen har utgangspunkt i 
barnas alder, der de minste barna er færre barn på primærgruppen enn de eldste. Ved å 
jobbe i primærgrupper sikrer vi at hvert enkelt barn blir sett og hørt gjennom hele dagen, og 
det legges til rette for hvert enkelt barn i enda større grad. Aktiviteter og overganger blir i 
hovedsak gjennomført i mindre grupper. Dette gir barna forutsigbarhet og oversikt, fordi 
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barna forholder seg til færre personer samtidig. 
Primærgruppene danner trygge rammer for barna, 
og gir rom for barns medvirkning i større grad. 
Primærkontakten er barnets første møte med 
barnehagen og har særskilt ansvar for trygghet og 
omsorg. Når barna er trygge så er de i større grad 
klar for utforskning av omverdenen. Dette gjelder 
alle barn, og ikke bare de minste. 

I Sauafjellet legger vi vekt på at de voksne ser 
verdien i samspill og ”møter” mellom barn i 
aktiviteter. Barna er hovedaktører i eget liv. De 
voksne skal anerkjenne barnas lek, og skjerme 
denne. De voksne skal ”by på seg selv” gjennom 
å leke med barna inne og ute, og legge til rette for 
hverdagsmagi.  De voksne skal være tilgjengelig, 
støttende, inspirerende og oppmuntre barnet i lek 
og aktiviteter. De voksne må også være bevisst sitt 
maktforhold. Forholdet mellom barna og voksne blir 
påvirket av den voksnes holdninger og kroppsspråk. 
 
Når de voksne reflekterer gjennom dokumentering, i hverdagen med kollegaer og alene 
vil den se seg selv og barnet på nytt og dermed kunne justere sin praksis overfor barnet, 
og barnets læringsprosess. De voksne skal være bevisst på at leken er barnet sin viktigste 
læringsarena, og være støttende for barnet. 

De voksne må utføre en del nødvendige oppgaver i barnehagehverdagen. Vi ønsker at barna 
er delaktige i gjennomføringen, slik at nødvendige oppgaver blir til verdiskapende aktiviteter. 
TQM er en slik arbeidsmetode for å involvere barna. Barna kan oppleve at de er delaktig i 
fellesskapet når de bidrar i slike oppgaver. 
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4.4  FOKUSOMRÅDE
Sauafjellet FUS barnehage har fokus på lek; lekens egenverdi og lekens viktige 
læringsmuligheter. Lekens egenverdi er grunnleggende for barnet, særlig utviklingen av den 
sosiale kompetansen. «Egenledelse i lek og læring» vil fortsatt være fokusområde i 2017-
2018, og ligge til grunn i alt arbeidet i Sauafjellet. SmartMat vil også videreføres, og fokuset 
på riktig mat og byggesteiner er viktig for oss slik at barna får et godt grunnlag for lek og 
læring.

SmartMat: Hjernen trenger riktig næring for å kunne utvikle seg optimalt. Gjennom 
prosjektet vil personalet få bedre kjennskap til nødvendigheten av byggesteiner i maten. 
Sammensetningen av matvarer er av avgjørende betydning for hva barnet tar opp av 
næringsstoffer. Vi viderefører faste middagsretter, mer grønnsaker og er kommet godt i gang 
med overgang til sunnere matvaner for barn og personale.  

4.5 HOVEDMÅL FOR SAUAFJELLET FUS BARNEHAGE
Med utgangspunkt i fagområdet ”Kunst, kultur og kreativitet” vil vi i Sauafjellet ha fokus på 
musikalske miljøer. Med musikalske miljøer mener vi alt fra musikk, dans og dramauttrykk, 
til lyder rundt oss, inne og ute. Vi ønsker å bruke musikalske miljøer til å videreutvikle barnas 
100 språk, både som inntrykk og uttrykk. Gjennom tilrettelegging av rom og miljøer der 
det musikalske er i fokus, ønsker vi å inspirere barna, slik at deres uttrykk kommer fram 
gjennom lek og kreativitet. 

«Gjennom et rikt musikalsk miljø
skal barna i Sauafjellet FUS barnehage få

varierte inntrykk som inspirerer til egne uttrykk»

Delmål for basene ut fra dette hovedmålet vil du finne under pkt 5 Lammene og pkt 6 
Villsauen. Planer for hvordan vi skal nå hoved- og delmål vil bli utarbeidet i teamene og 
presenteres månedlig i Månedsskriv fra de ulike gruppene.        
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5 LAMMENE 
Barnegruppen på Lammene er i alderen 0-4 år. De yngste barna starter på Merino. I denne 
gruppen vil det hovedsakelig være barn fra 1-2år. På Texel er det barn i alderen 2-4år. 
Gruppene har fått navnene Merino og Texel etter saueraser. 

Gjennom hele dagen deler gruppene seg i mindre grupper. Hvert barn har sin primærkontakt 
og sin primærgruppe. Primærkontakten har ansvar for «sine» barn og følger disse tett opp, 
og samarbeider tett med barnets foreldre. Pedagogen på gruppen har hovedansvaret for 
alle barna og sørger for at alle blir fulgt opp. Personalgruppen jobber sammen som team og 
de kjenner alle barna på gruppen. Dette sikrer kontinuitet og trygghet også ved fravær hos 
personalet.

Gruppene har hver sine ute/tur-dager og har primærgruppetid når de har «innedag». Etter 
lunsj bytter gruppene slik at de som har vært ute, går inn og motsatt. På høsten er det mange 
nye barn på Lammene, så disse rutinene vil bli innarbeidet etter hvert som barna er klare for 
det. Mange av barna trenger også å sove/hvile. Dette tilpasses det enkelte barn og de sover 
i vogn ute eller på et rom inne.  

Alle barn trenger nærhet, trygghet og omsorg for å utvikle seg. For de minste er tryggheten 
grunnleggende, og må være på plass før utvikling og læring kan skje. De minste barna bruker 
kroppsspråk og sanser for å uttrykke seg og for å få inntrykk. Det er derfor den voksnes 
oppgave å oppfatte, tolke og sette ord på barnas handlinger for å forstå barnet. 
Gjennom hverdagslige gjøremål og lek legger den voksne til rette for at barnets skal 
utforske, sanse, erfare og mestre. Den voksne skal legge til rette for at sosialt samspill 
og vennskap  oppstår. I alt arbeid med barn i alderen 0-4 år blir den nære og tette 
voksenkontakten viktig. En støttende og aktiv voksen er nødvendig i alle situasjoner. 

Sammen skaper den voksne og barnet et møte der man ser hverandre, enten det er gjennom 
tøysespråk, et hemmelig språk eller kroppsspråk. Sansemotorisk og utforskende, samt 
hermelek er typisk for ettåringen. For 2, 3 og 4-åringen er det utforsking, «late-som-om», 
begynnende rollelek og tumlelek som er typisk. Det er viktig at den voksne er tilstede i 
leken, forstår og anerkjenner små barns særegne lek og uttrykksmåte.

Hovedmålet i år har fokus på fagområdet «kunst, kultur og kreativitet» I Rammeplanen står 
det at «Opplevelser med kunst og kultur i barnehagen kan legge grunnlag for tilhørighet, 
deltakelse og eget skapende arbeid» (Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 32). Ut i fra dette 
blir delmålet for lammene slik: 
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5.1 DELMÅL FOR LAMMENE:

Gjennom opplevelse, lek og fantasi skal barna 
få utforske ulike musikalske miljø med alle sine sanser 

Tiltak:
• Barna skal ha tilgang til ulike musikalske materialer som inspirasjon til lek og kreativitet. 
• Gjennom tilrettelegging og synliggjøring av rommene skal barna få varierte inntrykk som 

skal motivere til egne uttrykk.

6 VILLSAUENE   
Villsaubasen består av barn i aldersgruppen 3-6 år. Basen er delt i to grupper; Spel og Viking. 
Gruppene har fått navn fra saueraser. Begge gruppene har barn født i 2012, 2013 og 2014. 
Primærgruppene er inndelt etter alder og vennskap, noe som skal gi trygghet og glede for 
barna. Men samtidig samarbeider barnegrupper av ulik alder. Vi tror at dette vil være en god 
mulighet til de eldste å hjelpe og vise omsorg til de som er mindre. 

Gruppene deler seg i aldersinndelte primærgrupper i kjernetiden. Her har primærkontakten ulike 
aktiviteter sammen med barna tilpasset alder og interesser. Det er lagt opp til faste aktiviteter 
som for eksempel turdag, utelek, prosjekt, primærgruppetid, fellessamling og lekedag. 

Rolleleken er sentral i denne aldersgruppen. Noen av barna har en avansert rollelek. Det 
foregår mye læring ved rollelek. Under rolleleken må barna lytte til hverandre og bli lyttet 
til. De må både gi og ta imot beskjeder, lære å lese ”det sosiale spillet” og følge spilleregler 
som blir satt. I rollelek får barna øve seg på å løse konflikter og de lærer seg å være 
fleksible. Barna må forhandle og fordele roller seg imellom og prøve ut forskjellige roller. 
Under rolleleken erfarer og lærer barna seg et rikt, variert språk og barnets ordforråd økes.

Ut fra årets hovedmål har vi valgt to delmål med påfølgende tiltak.
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6.1 DELMÅL FOR VILLSAUEN:
Hverdag og lek på Villsauen skal preges av musikkglede.

I prosjektarbeid skal musikk, lyd, dans og drama brukes som inspirasjon 
til barnas utforsking og skapende aktiviteter. 

Tiltak:
• Den voksne skal bevisst legge til rette for varierte musikalske inntrykk
• Barna skal gis mulighet til bearbeiding og varierte uttrykksformer i prosjektarbeid
• Den voksne skal være undrende og nysgjerrig sammen med barna i prosjektarbeid og lek. 

7  BARNS MEDVIRKNING
Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. 
Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltagelse i planlegging og vurdering av barnehagens 
virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med alder og modenhet 
(Barnehageloven §3). 

Ved å være i aktiv dialog med barna og ta deres utrykk og tanker på alvor, gir vi dem 
opplevelsen av å ha innflytelse. Barnehagen må gi rom for ulike meninger og perspektiv. Bruk 
av prosjektarbeid er en viktig metode. For at barn skal kunne medvirke på en god måte, må 
det være god kommunikasjon mellom pedagoger, barn og foreldre. 

Rammeplanen sier at: “Barns synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder 
og modenhet” (Kunnskapsdepartementet, 2011 s.13) De yngste barna må bli sett og 
hørt av voksne som forstår deres uttrykksmåte. Dette kan dokumenteres med bilder og 
praksisfortellinger. Etter hvert som barna blir eldre blir de mer aktiv i planlegging. Vi vil i 
januar gjennomføre ekspert-undersøkelser med de eldste barna. Dette er samtaler der vi får 
et innblikk i hva de mener om barnehagens indre liv. Disse samtalene inngår også som en del 
av evalueringen av arbeidet vårt. 

Barna fra de eldste gruppene vil også være representert i «ad hoc» grupper i barnehagen 
(karnevals planlegging, juleforberedelser osv). Her vil de få komme med innspill og ytringer. 
De blir hørt og får øve seg på å være en aktør i et demokratisk samfunn.
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8  EGENLEDELSE I LEK OG 
LÆRING- DANNING GJENNOM 
OMSORG, LEK OG LÆRING
Danning er en livslang prosess som blant annet omhandler 
å reflektere over egne valg og egen væremåte. Danning 
skjer i samspill med andre, i leken og i hverdagssituasjoner. 
Danning er både omsorg, oppdragelse, utvikling, lek, læring 
og sosialisering, men også uendelig mye mer. I Sauafjellet 
FUS barnehage skal barna få utfordringer som fremmer både 
læring og danning. Gjennom bevissthet og god kompetanse 
på lek, og gjennom prosjektarbeid, skal personalet bidra til 
dette. Vi vektlegger barnets utvikling som en helhet. 

Omsorg er en forutsetning for at barn skal oppleve trygghet og trivsel. Dette legger grunnlag 
for barnets utvikling. Når barnet opplever trygghet, blir det klar for lek og læring. 

Lek er en frivillig aktivitet som barnet selv velger å delta i. Den er lystbetont og har en stor 
egenverdi i tillegg til at den har en sentral plass hos barna. Leken er barnas læringsform, 
noe personalet må være bevisst på, og dermed vie stor plass til i hverdagen. «Leken er 
indremotivert, barna kan veksle mellom ulike roller og den er med på å fremme deres sosiale 
kompetanse. Gjennom leken setter barna seg i en relasjon til tingene eller personens verden, 
til forestillinger om verden, og i leken tematiserer 
barna sitt eget forhold til verden. Leken blir dermed 
en utilsiktet form for selvdannelse» (Haugen, Løkken 
og Røthle, 2006).  
I Sauafjellet FUS Barnehage har vi et ekstra 
fokus på leken, der personalet har gjennomgått 
kompetanseheving med kurs med Marianne 
Godtfredsen, spesialpedagog, og Kristian Sørensen, 
psykolog. Egenledelse i lek og læring innebærer fokus 
på leken, som er iboende 
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hos alle barn, og læring som kommer av leken. Det er leken som skal være i fokus hos barna, 
og ikke læringen. Dette tror vi på, og jobber aktivt med. Ved å øke personalets kompetanse 
og bevissthet rundt lekens viktighet i barnas hverdag, ønsker vi å fremme barnas 
kompetanse og naturlige læring. Gjennom leken bearbeider barna egne erfaringer, lærer av 
andres erfaringer, øker egen sosial kompetanse, og møter utfordringer på en trygg arena. I 
leken kan barna prøve og feile, uten at det får alvorlige konsekvenser, barna kan utforske og 
regulere seg ut i fra andres reaksjoner. Lekeregler er en viktig kunnskap som inneholder all 
den sosiale kompetansen barna trenger for å møte verden videre etter barnehagen. Ved å ha 
fokus på leken og hvordan barna leker, kan personalet møte det enkelte barns utfordringer 
og hjelpe og veilede barna gjennom dette. Slik blir barnet tryggere på seg selv, utvikler god 
selvtillit og selvfølelse, noe som er grunnleggende for læring i skolen. Ulik alder har ulik lek, 
og det er viktig for oss at personalet anerkjenner barnas lek i de ulike aldersgruppene. Det 
er viktig at personalet har god kompetanse på lek, og barnas utvikling slik at barnet kan får 
støtte der det trenger underveis i leken. Spilleregler må følges og språklige koder må tolkes 
for å få innpass i leken. Forhandlinger, rolleavklaringer og deltagelse er sentrale begrep som 
barna må tilegne seg i denne sosiale arena. Dette krever at barna har tilegnet seg kunnskap 
om ”det sosiale spillet”, om å innta andres perspektiv. Barn får mulighet til og både prøve og 
feile i leken, de opplever mestring, glede og de lærer mye om seg selv i samspill med andre.
 
I vår barnehage har vi fokus på barnets lek og egenledelse. ”Egenledelse er et samlebegrep 
på de prosesser som analyseres, setter i gang, styrer og regulerer atferden vår i en gitt 
situasjon”. (Sørensen, Godtfredsen. Modahl og Lerdal, 2011 side 27) Dette stiller store krav 
til voksenrollen. Tilstedeværende voksne som observerer barnet i lek og vurderer om det 
trenger støtte i leken. 
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Hos de yngste barna i barnehagen - 1-2 åringene handler leken om «meg selv og rommet». 
Barna bruker gjenstander og utforsker disse med alle sine sanser. Bevisstheten om seg selv, 
det at egne handlinger påvirker omgivelsene, og tidlig samhandling er i fokus. Personalet må 
anerkjenne barnas lek, og måten barna tar kontakt med andre på. Det kan gjerne oppfattes 
som urolig, herjete eller andre negative oppfatninger om personalet ikke er bevisst barnas 
egenart i lek. I denne aldersgruppen er den begynnende sosiale kompetansen i fokus, og 
personalets hovedoppgave er å veilede barna på gode måter å samhandle med andre barn 
og voksne på. Dette innebærer at personalet leker sammen med barna, på gulvet, der barna 
er, og på barnas premisser. Personalet er lydhøre for barnas innspill, utfordringer og gleder, 
og anerkjenner barnas måter å leke sammen på, eksempel å løpe etter hverandre. Språket er 
viktig, og brukes aktivt av personalet til å benevne gjenstander og handlinger.

Etterhvert ser vi at barna går over i begynnende rollelek, der fokuset er på samarbeid 
og kommunikasjon med andre, for å løse oppgaver, leke ut egne erfaringer, og teste ut 
hypoteser. Her er personalet bevisst på barnas ulike måter å tilnærme seg og snakke med 
andre på, og hvordan man møter andre i relasjoner. Det er også her viktig at personalet 
deltar i leken sammen med barna, men i utgangspunktet på barnas premisser. Slik kan man 
fange opp utfordringer som enkeltbarn møter i leken, og veilede på dette.

Rolleleken er den sentrale lekformen i aldersgruppen 3-6år. Noen av barna har en avansert 
rollelek. Det foregår mye læring ved rollelek. Under rolleleken må barna lytte til hverandre 
og bli lyttet til. De må både gi og ta imot beskjeder, lære å lese ”det sosiale spillet” og følge 
spilleregler som blir satt. I rollelek får barna øve seg på å løse konflikter og de lærer seg å 
være fleksible. Barna må forhandle og fordele roller seg imellom og prøve ut forskjellige roller. 
Under rolleleken erfarer og lærer barna seg et rikt, variert språk og barnets ordforråd økes.
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Regelleken blir mer tydelig mot slutten av barna sin tid i barnehagen. I regellek får barna 
prøvd sin sosiale kompetanse i å tilpasse seg reglene gjennom samarbeid med andre barn.

Læring foregår i det daglige samspillet med andre mennesker og med miljøet og er nært 
sammenvevd med omsorg, lek og danning. For oss er det viktig at all læring tåler dagens lys. 
Den skjulte læringen, det vil si den mer utilsiktede læringen der barna lærer det de ikke skal, 
må reflekteres over og løftes fram i dagens lys. Eksempel på skjult læring kan være at et barn 
lærer seg at det er greit å slå et barn så lenge de voksne ikke får vite om det, eller så lenge 
man sier unnskyld. Dette er eksempler på situasjoner de ansatte i Sauafjellet FUS sammen vil 
reflektere om i møtesammenheng. 

9  INKLUDERING OG LIKEVERD
Alle barn i barnehagen skal oppleve å delta aktivt i et inkluderende fellesskap. Barnehagen 
skal inkludere alle barn, uavhengig av sosial bakgrunn og funksjonsnivå, og har et særlig 
ansvar for å sikre god og tidlig hjelp til barn som har særskilte behov. Barnehagen er en 
viktig arena og har en unik mulighet til både å forebygge, oppdage behov og iverksette tiltak 
for barn som trenger særskilt oppfølging.

Foreldregruppen er en viktig ressurs. For 
oss er det viktig å inkludere foreldrene. 
Har man for eksempel et barn med et 
annet morsmål kan foreldrene lage 
ordbok med sentrale ord og utrykk på 
barnets morsmål. Dette vil hjelpe barnet 
til raskere å få forståelsen av de norske 
begrepene på samme ting. Det vil også 
generere kunnskap og forståelse i hele 
barnegruppen dersom en bruker ord fra 
barnets morsmål også sammen med andre 
barn. Dette kan gi barnet en sterkere 
følelse av inkludering.
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10 LIKESTILLING
Personlig refleksjon over eget kjønn og utviklingen av det, er en forutsetning for likestilt og 
kjønnssensitiv praksis i barnehagen. Våre personlige erfaringer av sosialisering og våre egne 
bilder av kjønn påvirker våre handlinger, oppfatninger og vurderinger. Å reflektere omkring 
disse erfaringene og kjønnsbildene gjør oss i stand til å bli bevisste våre egne fordommer, 
stereotype oppfatninger og personlige erfaringer. Dette åpner for nye måter å se ting på og 
nye muligheter for handling i det daglige arbeid med barna.

I Rammeplanen framheves også det unike og at praksis må tilpasses den enkelte. ”Alle barn 
i barnehagen uavhengig av kjønn og andre forhold må få likeverdige muligheter til å delta i 
meningsfylte aktiviteter i et fellesskap med jevnaldrende.”

I Sauafjellet FUS barnehage skal alle barn ha samme muligheter uavhengig av kjønn og 
kulturell kapital. Hos oss er det individet som er i fokus. Interesser skal styrkes uavhengig av 
kjønn. Personalet skal være bevisst sin rolle og hindre at et stereotypt kjønnsrollemønster 
får grobunn. Det fysiske rom skal gjenspeile at her er rom for både gutter og jenter. Det skal 
ikke være synlige skiller på hvor gutter og jenter ønsker å oppholde seg.

11  BARNEHAGEN SOM 
KULTURARENA
Barnehagen skal formidle verdier og kultur. Den skal gi rom for barnas egen kulturskaping og 
bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap. Kultur 
handler om arv og tradisjoner, om å skape og levendegjøre, fornye og aktualisere. Kultur 
utvikles gjennom tradisjon og fornyelse. 

For at barna skal få kjennskap til kultur, må de oppleve kulturen. Fellessamling for alle i 
barnehagen, er en av mange arenaer for kulturformidling der barna også får mulighet til å 
delta.
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12 FAGOMRÅDENE I RAMMEPLANEN
Den nye rammeplanen har fremdeles syv områder, men med litt fornyet innhold.  Arbeidet 
med fagområdene tilpasses barnas alder, interesse og barnegruppens sammensetning. Hvert 
fagområde dekker et vidt læringsfelt. Fagområdene vil sjelden opptre isolert. Flere områder 
vil ofte være representert samtidig i et prosjekt og i forbindelse med hverdagsaktiviteter og 
turer i nærmiljøet.

De syv fagområdene skal gjennomsyre barnehagedagen i Sauafjellet FUS barnehage. De 
fysiske rommene er tilrettelagt for å ivareta alle fagområdene. 

I progresjonsplanen nedenfor har vi tatt utgangspunkt i det Rammeplanen sier at barnehagen 
skal bidra til for barna. Vi velger å fokusere på et par mål for hver aldersinndeling og 
presenterer noen tiltak. Likevel vil vi finne elementer av de ulike målene for alle alderstrinn.

12.1 KROPP, BEVEGELSE, MAT OG HELSE 
«Vaner og handlingsmønstre tar form allerede 
fra tidlig alder. Gode vaner som tilegnes i 
barnehagealder, kan vare livet ut. Barnehagen 
skal legge til rette for at alle barn kan oppleve 
bevegelsesglede, matglede og matkultur, mentalt 
og sosialt velvære og fysisk og psykisk helse». 
(Rammeplanen s.31)

Barna i Sauafjellet FUS barnehage skal ha en aktiv hverdag som innebærer fysisk utfoldelse 
samt roligere former for lek. Gjennom ukentlige turopplevelser skal barna få mulighet til 
å gå i ulendt terreng, klatre i trær, få sansemotoriske erfaringer og utfolde seg i kroppslig 
lek. Aktivitetene vil være tilpasset barnas alder og utviklingsnivå. Vi vil sikre progresjon i 
utviklingen hos det enkelte barnet. 

Mat og kosthold er viktig i arbeid med barns helse – for at de skal få nok energi i seg og gode 
vaner, ønsker vi å arbeide bevisst med dette. I løpet av dagen skal barna spise regelmessig 
og få i seg noe frukt og/eller grønnsaker. FUS barnehagene har et pågående prosjektet; 
SmartMat, som fokuserer på byggesteiner i maten barna får i barnehagen. 

Barna må også gis rom for ro og hvile. For de yngste barna er dette naturlig, da de sover 
en tid på dagen. Også de eldre barna har behov for rolige stunder i en ellers så hektisk 
hverdag. Hvilestund med klassisk musikk, fortellerstund, rolige aktiviteter i små grupper og 
tilrettelegging for spa opplevelser er virkemidler vi vil ta i bruk for å sikre at alle barn får 
nok ro og hvile.
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PROGRESJONSPLAN FOR 

KROPP, BEVEGELSE, MAT OG HELSE:
          

MÅL: TILTAK:
1-2 år
Opplevelse av trivsel, glede og mestring ved allsidige 
bevegelseserfaringer, inne og ute, året rundt.

Få kjennskap til menneskekroppen og utvikler gode 
vaner for hygiene og et variert kosthold.

Tumlelek inne
Begynnende bevegelse i ulendt terreng og underlag
Gi barna utfordringer som samsvar med deres 
motoriske utvikling både finmotorisk og grovmotorisk 
(eksempel – klatring, garderobe, måltid)
Fokus på alt barnet «klarer selv»

Ta opp tema om kroppen og ”meg selv”

3-4 år
Videreutvikle motoriske ferdigheter, 
kroppsbeherskelse, koordinasjon og fysiske 
egenskaper. 

Bli trygge på egen kropp, behov og følelser

Gå dagsturer i skog og mark
Få utfordringer i hinderløyper inne og ute.

Barnemøter om følelser og kroppens behov for mat, 
søvn mm.

5-6 år
Sette grenser for egen kropp og respektere andres 
grenser.

Få innsikt i matens opprinnelse, produksjon av 
matvarer og veien fra mat til måltid.

Videreutvikle motoriske ferdigheter

Vurdere og mestre risikofylt lek gjennom kroppslige 
utfordringer.

Barnemøter om dette tema.

Plante frø til rotgrønnsaker mm. 
Barna tar aktivt del i matlaging

Gå tur til ulike fjelltopper i Sund/Fjell/Bergen

La barna vise sine ferdigheter i naturen og utfordre 
de som ”ikke tør” (klatrekurs??)
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12.2 NATUR, MILJØ OG TEKNOLOGI
”Opplevelser og erfaringer i naturen kan fremme forståelse for naturens egenart og barnas 
vilje til å verne om naturressursene, bevare biologisk mangfold og bidra til bærekraftig 
utvikling. Barnehagen skal bidra til at barna blir glade i naturen og får erfaringer med 
naturen som fremmer evnen til å orientere seg og oppholde seg i naturen til ulike årstider.” 
(Rammeplan, s 33) 

Sammen med de voksne skal barna undre seg, utforske, systematisere, eksperimentere 
og samtale om fenomener i den fysiske verden.  For de minste barna kan det å studere en 
vanndråpe som treffer bakken eller en dam, være nok til undring. For de litt eldre barna 
kan en synliggjøre sammenhenger i naturen ved for eksempel å lage demning av steiner i 
en liten bekk eller elv. De voksne må være lydhør for undring og tilrettelegge for at alle gis 
utfordringer de har mulighet for å forstå. 
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PROGRESJONSPLAN FOR 

NATUR, MILJØ OG TEKNOLOGI:
MÅL: TILTAK:

1-2 år:
Oppleve og utforske naturen 

Få gode opplevelser med friluftsliv året rundt

Følge barna i deres utforsking og interesser på 
uteområdet og på korte turer

Introdusere barna for ulike typer vær

3-4 år
Oppleve og utforske naturen og naturens mangfold

Få kunnskap om dyr og dyreliv

Få kjennskap til menneskets livssyklus

Turer i skog og mark i nærområdet
Lage mat av det ein finn i naturen og kjøkkenhagen

Studere småkryp/dyr og besøke bondegård

Barnemøter om fødsel og død og tida imellom

5-6 år
Oppleve, utforske og eksperimentere med 
naturfenomener og fysiske lover

Få kjennskap til naturen og bærekraftig utvikling, 
lærer av naturen og utvikler respekt og begynnende 
forståelse for hvordan de kan ta vare på naturen.

Lage konstruksjoner av ulike materialer og utforsker 
muligheter som ligger i redskaper og teknologi.

Brenne bål. 
Teknologiske eksperiment som f.eks. å flyte/synke, 
rakettflaske mm.

Barna skal ta del i kildesortering
Dyrke og se at planter kan gro
Barnemøter om tema

Lage installasjoner i naturen som eks hytte, disse, 
gapahuk.
Bruke digitale verktøy til å søke ny kunnskap
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12.3 ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI
”Barnehagen skal la barna få kjennskap til fortellinger, tradisjoner, verdier og høytider i ulike 
religioner og livssyn og erfaringer med at kulturelle uttrykk har egenverdi. Barnehagen skal 
skape interesse for samfunnets mangfold og forståelse for andre menneskers livsverden og 
levesett.” (Rammeplan s 35).

Sammen med barnegruppen skal vi undre oss over- og 
samtale om livets grunnleggende spørsmål. Ved å bli 
kjent med ulike kulturer skal barna utvikle toleranse 
og interesse for hverandre. Barnehagen skal være en 
trygg arena med felles regler, ritualer og sannferdighet, 
over tid vil barnehagen danne sin egen kultur og egne 
tradisjoner – vi skal ikke formane religiøs tro eller 
livssyn, men markere høytider og tradisjoner. 

Barn i konfliktsituasjoner oppfordres til løse dem selv. 
Sett i henhold til alder og utvikling vil personalet veilede 
barna til å finne konstruktive løsninger. Hva som er 
rett og galt vil være et naturlig samtaleemne med barn 
gjennom året. Samtaler om ulik sinnsstemning vil også 
bidra til økt toleranse og forståelse for hverandre. 
Samtale rundt følelser blir et aspekt som er naturlig for 
oss ut ifra hovedmålet til barnehagen. Hvordan dette 
gjøres, avhenger av barnas modningsnivå. På småbarns 
basen er det viktig at pedagogene har forståelse for 
barnas gruppeglede, da dette er et eget fenomen som er 
framtredende hos de yngste.  Hos de litt eldre barna er 
det ikke fult så sjarmerende om alle barna sitter og slår i 
bordet med hendene sine under måltidet. Vi vil derfor ha 
ulike forventninger til barna ut i fra alder og modning.
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PROGRESJONSPLAN FOR 

ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI:
MÅL: TILTAK:

1-2 år
Utvikle interesse og respekt for hverandre. Voksne som setter fokus på empati gjennom lek og 

hverdagssituasjoner

3-4 år
Forstå verdien av likheter og ulikheter i et fellesskap

Få kjennskap til, forstår og reflekterer over 
grunnleggende normer og verdier.

Voksne som støtter barna i samhandling med andre 
barn. 

Fokus på prososiale handlinger - nestekjærlighet

5-6 år
Få kjennskap til grunnleggende verdier i kristen og 
humanetisk arv og tradisjon

Få en forståelse for at det finnes mange måter å 
forstå ting på og leve sammen på

Bli kjent med religioner og livssyn som er 
representert i barnehagen

Utforske og undre seg over eksistensielle, etiske og 
filosofiske spørsmål

Førskolegruppa har ansvar for å vise den historiske 
fortellingen om Jesu fødsel ( jul) og Jesu død (påsken)

Søke kunnskap om andre kulturer
Lage mat fra andre kulturer

Sette fokus på religioner og livssyn som finnes i 
barnehagen – f.eks. markering av Id, tradisjoner i jula

Barnemøter med ulike refleksjonstema



24

12.4 ANTALL, ROM OG FORM
”Fagområdet handler om å oppdage, utforske og skape strukturer og hjelper barna til å 
forstå sammenhenger i naturen, samfunnet og universet. Barnehagen skal synliggjøre 
sammenhenger og legge til rette for at barna kan utforske og oppdage matematikk i dagligliv, 
i teknologi, natur, kunst og kultur og ved selv å være kreative og skapende ”  
(Rammeplanen s. 34).

I Sauafjellet FUS barnehage ønsker vi å tilrettelegge for klosser, leker, og tilby telle- og 
formingsmateriell som gir barna muligheter og erfaringer med klassifisering, ordning, 
sortering og sammenligning. Barna skal også få erfaringer med avstander, vekt, volum og 
tid gjennom leken og i hverdagsaktiviteter, som for eksempel baking. Dekking av bord er en 
naturlig aktivitet som utvikler barnets forståelse for par-kobling og kutting av frukt gir blant 
annet grunnleggende forståelse av deling. 

For å kunne støtte den matematiske 
utviklingen til barnet må den voksne være 
lyttende og oppmerksom i forhold til 
matematikken barnet utrykker gjennom lek, 
samtale og i hverdagsaktiviteter. For Henrik 
1år er det å krype gjennom en hylle en 
aktivitet som gir ham erfaring om plassering 
og orientering og er på den måten med på 
å utvikle lokaliseringskunnskaper. For barna 
kan konstruksjonslek med klosser gjerne 
handle om det antallet klosser de klarer å 
sette i system, eller hvor høyt de bygger. 
Når barna skal måle høyde eller lengde 
bruker de ofte seg selv som måleredskap 
i denne alderen, mens de mot slutten av 
barnehage tilværelsen gjerne har tilegnet 
seg kunnskaper om ulike måleredskaper. 
Dette krever da selvsagt at de blir 
introdusert for disse redskapene. 
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PROGRESJONSPLAN FOR 

ANTALL, ROM OG FORM:
MÅL: TILTAK:

1-2 år
Undersøker og gjennkjenner egenskaper ved former 
og sortere dem på forskjellige måter

Bruke kroppen og sansene for å utvikle romforståelse

Lek med klosser, baller, bøtter – puttelek og sortering 

Benevne det barn og voksne gjør i f.eks. tumlelek og 
garderobe

Introdusere og bruke begreper som f.eks. stor–liten, 
inni-oppi, under- over i alle aktiviteter gjennom 
dagen.

3-4 år
Erfare størrelser i sine omgivelser og sammenligner 
disse

Oppdage og undre seg over matematiske 
sammenhenger

Leke og eksperimentere med tall, mengde og telling 
og får erfaring med ulike måter å uttrykke dette på

Videreutvikle begreper for rom-retning i f.eks. 
hinderløype
Bruke barnets egen størrelse/høyde til å 
sammenligne 

Bruke garderoben aktivt som læringsarena for blant 
annet rekkefølge, sortering og systematisering

Bruke tellemateriell og spill
Være delaktig i å dekke bordet 
Bruke oppskrifter i matlaging

5-6 år
Undersøke og få erfaring med løsning av matematiske 
problemer og opplever matematikkglede 

Utvikle forståelse for grunnleggende matematiske 
begreper

Måle avstander, lage plantegninger 
Eksperimenteringer

Jobbe med pluss, minus og deling – forberedelser til 
skolestart
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12.5 KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST
«Gjennom arbeid med fagområdet skal barnehagen bidra til at barna får utforske og 
utvikle sin språkforståelse, språkkompetanse og et mangfold av kommunikasjonsformer. 
I barnehagen skal barna møte ulike språk, språkformer og dialekter gjennom rim, regler, 
sanger, litteratur og tekster fra samtid og fortid.»   (Rammeplan, s. 30). 

Kommunikasjonen kan foregå nonverbalt og verbalt. De yngste barna bruker for det 
meste det nonverbale, og kommuniserer gjennom kroppsholdning, mimikk og andre 
følelsesmessige uttrykk. Disse uttrykksmåtene skal vi ta utgangspunkt i når vi gjennomfører 
og planlegger aktiviteter. Vi ønsker å stimulere barns verbale uttrykksformer og vil oppfordre 
dem til å sette ord på tanker og følelser. Barna skal møtes med respekt og verdighet når de 
uttrykker seg. Deres meninger og følelser skal tas hensyn til.

For å stimulere barnas utvikling 
vil personalet bruke språket 
aktivt i samhandling med barn. 
I samlinger og i mer spontane 
situasjoner vil formidling av 
sanger, rim, regler, eventyr og 
fortellinger være aktuelt. Barns 
deltagelse skal tas på alvor. Et 
lite spørsmål fra et av barna kan 
være nok til å bli et prosjekt 
over en lengre periode fordi det 
var det som vekket interessen 
til barna. På denne måten skal 
barns uttrykk være med å forme 
barnehagehverdagen. 
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PROGRESJONSPLAN FOR 

KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST:
MÅL: TILTAK:

1-2 år
Leke, improvisere og eksperimenterer med rim, 
rytme, lyder og ord.

Bruker språk til å skape relasjoner, delta i lek og som 
redskap til å løse konflikter. 

Aktiv bruk av bildebøker, regler, rim og sanger og la 
barna oppleve deltakelse. 
Lytte til hverandre, ulike lyder i omgivelsene og 
lydnivåer. 

Sette ord på handlinger sammen med barna, i 
hverdagssituasjoner, lek og aktiviteter. 

3-4 år
Videreutvikle sin begrepsforståelse og bruker et 
variert ordforråd. 

Oppleve spenning og glede ved høytlesing, fortelling, 
sang og samtale.

Språk forståelse gjennom lek med språket og få 
verbal støtte i lek. 

Bruke variert formidlingsformer og tilby et mangfold 
av bøker, sanger, bilder og uttrykksformer. 
Voksen skal være gode samtalepartnere i 
hverdagssituasjoner. Har samtaler om hva vi gjør, hva 
vi har gjort, hvem vi har lekt med. 

5-6 år
Utforske og gjøre erfaringer med ulike 
skriftspråkuttrykk, som lekeskrift, tegning og 
bokstaver, gjennom lese- og skriveaktiviteter.

Møte et mangfold av eventyr, fortellinger, sagn og 
uttrykksformer.

Uttrykke sine følelser, tanker, meninger og erfaringer 
på ulike måter.

Den voksen skal i lag med barna være støttende og 
undrende i forhold til lek med bokstaver og lesing.  
Ha synlig tall og bokstaver. 

Barna skal få lett tilgang til bøker, fortellinger og 
eventyr. Sammen skal barn og voksne bruke dette 
aktivt. 

Voksne skal veilede og være til stede for barn i ulike 
situasjoner. 
Bruke språket aktivt til å snakke om og kjenne igjen 
følelser og begreper knyttet til dette. 
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12.6 KUNST, KULTUR OG KREATIVITET
Opplevelser med kunst og kultur i barnehagen 
kan legge grunnlag for tilhørighet, deltakelse og 
eget skapende arbeid. I barnehagen skal barna 
få estetiske erfaringer med kunst og kultur i ulike 
former og organisert på måter som gir barna 
anledning til utforsking, fordyping og progresjon. 
(Rammeplanen, s 32)  

Rammeplanen vektlegger også fellesskapet og samhørigheten som dannes ved felles 
opplevelser. Gjennom rike erfaringer med både kunst, kultur, og estetikk vil barna få større 
muligheter for sansing, opplevelser, skapende virksomhet, eksperimentering, tenking og 
kommunikasjon. 

Dette har vi tatt med oss når vi i barnehagen har tilrettelagt det fysiske miljø. Barnas 
skaperglede og materialvalg skal være tilgjengelig, slik at barna kan få uttrykke både sin 
fantasi, kreative tenkning og dets egen skapertrang. Voksenrollen er sentral. Her må det 
legges til rette for at barn har tilgang på både bøker, bilder, utkledningsutstyr og variert 
materiale til det de selv ønsker å formidle eller skape. 

“Inntrykk gir uttrykk” er en filosofi vi jobber etter. Skal barna kunne utrykke seg kreativt, må 
de gis opplevelser og innrykk de kan bearbeide og uttrykke. De voksne i Sauafjellet tegner 
ikke for barna, men samtaler om fenomener barna er opptatt av. Deretter oppsøker vi for 
eksempel sau (om det er det barna er interessert i) og finner bilder av dem. Barna har da en 
erfaringsbakgrunn om fenomenet sau, som de kan utrykke seg på bakgrunn av. Slik skaper 
barna egne utrykk og de opplever mestring ved å klare selv. 
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PROGRESJONSPLAN FOR 

KUNST, KULTUR OG KREATIVITET:
MÅL: TILTAK:

1-2 år
Tilgang til ting, rom og materialer som støtter opp 
deres lekende og estetiske uttrykksformer. 

Bli kjent med de ulike marialene og hvordan man skal 
bruke dem ut i fra sansene til barna. 

3-4 år
Ta i bruk fantasi, kreativ tenking og skaperglede.

Oppleve glede og stolthet over egen kulturell 
tilhørighet. 

Den voksne skal videreutvikle og ligge til rette for 
barns fantasi, kreativitet og skaperglede. 

Anerkjenne og imøtekomme barns egen 
tradisjonskultur og barnekultur. 

5-6 år
Møte et mangfold av kunstneriske og kulturelle 
uttrykksformer og utforske og delta i kunst– og 
kulturopplevelser sammen med andre. 

Bearbeide inntrykk og følelser i møte med kunst, 
kultur og estetikk gjennom skapende virksomhet ute 
og inne. 

Bruke ulike teknikker, materialer, verktøy og teknologi 
til å uttrykke seg estetisk. 

Bli kjent med ulike kulturer.  
Oppleve ulike kulturuttrykk som museum, teater og 
bygninger. 

La barna bli inspirert av miljøet rundt dem – bruk av 
musikk, dans, drama, forming. 

Presentere og lett tilgjengelighet til ulike teknikker, 
materialer, verktøy og teknologi for barna. 
Lage kunstutstilling av prosjekter 
Vektlegge kreative aktiviteter i forbindelse med 
prosjektarbeid
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12.7 NÆRMILJØ OG SAMFUNN
”Gjennom utforsking, opplevelser og erfaringer skal barnehagen bidra til å gjøre barna kjent 
med eget nærmiljø, samfunnet og verden. Barnehagen skal bidra til kunnskap og erfaringer 
med lokale tradisjoner, samfunnsinstruksjoner og yrker slik at barn kan oppleve tilhørighet til 
nærmiljøet” (Rammeplanen s.36) 

 Barna møter i barnehagen med ulike forutsetninger og erfaringer ut fra deres hjem, kultur og 
tradisjon. Hos oss skal de få oppleve at det tas like mye hensyn til både gutter og jenter, barn 
og voksne, uavhengig av kulturell bakgrunn. Barnehagen ønsker å fremme respekten for alle 
mennesker, uansett alder og forutsetninger, er med på å bidra til barnehagens fellesskap. 
Barn har rett på å bli hørt, men alle kan ikke bestemme hver gang. I barnehagen er det viktig 
at alle får opplevelsen av demokrati. Demokrati handler ikke nødvendigvis om å få viljen sin, 
men å bli hørt.    
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PROGRESJONSPLAN FOR 

NÆRMILJØ OG SAMFUNN:
MÅL: TILTAK:

1-2 år
Erfare at alle får utfordringer og like muligheter til 
deltakelse. 

Bli kjent med ulike tradisjoner, levesett og 
familieformer. 

Å høre til og være en del av felleskapet. 
Voksne som støtter barn til å leke sammen. 

Fokus på – ”hvem er jeg og hvem er de andre”.  alle er 
ulike og lever forskjellig, 

3-4 år
Oppmuntre til å medvirke i egen hverdag og utvikler 
tillitt til deltakelser i samfunnet. 

Få kjennskap til nasjonale minoriteter. 

La barna få være med i barnemøter, samtaler og 
diskusjoner.
La barna ta ulike valg og medbestemmelser i 
hverdagen. 

Ha samtaler, se bilder, spise mat, ha om transisjoner 
og sanger fra ulike nasjonale minoriteter – 
flerkulturelle uker. 

5-6 år
Utforske ulike landskap, bli kjent med institusjoner og 
steder i nærmiljøet og lære å orientere seg og fredes 
trygt. 

Bli kjent med at samene er Norges urfolk og får 
kjennskap til samisk kultur. 

Bli kjent med ulike lokalhistorie og lokale tradisjoner. 

Besøke for eksempel biblioteket, kommunehuset, 
miljøstasjonen eller Sundheimen. 
Erfaringer om hvordan barna skal ferdes i trafikken. 
Kunne viktige regler i trafikken, kjenne igjen slikt. 

Fokus på yrker gjennom rollelek, for eksempel frisør, 
bibliotek, rektor, brannvesen, tannlege som er i 
nærmiljøet. 

Sammen med barns skal de voksne undre seg over 
Norges urfolk og få kunnskaper om dem. 

Lese i bøker og samtaler om lokalhistorie. 
Fokusere på sau og fiske.  
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13 PLANLEGGING, 
DOKUMENTASJON OG VURDERING
13.1 PLANLEGGING  
Barnehagen har sitt eget planhierarki. Øverst står lov om barnehager. Deretter kommer 
rammeplanen, årsplan, månedsplan og eventuell ukeplan. Planene er retningsgivende 
og fleksible for å ta vare på barns medvirkning og barns unike spontanitet. Arbeidet 
synliggjøres ved pedagogisk dokumentasjon, månedsplaner og evaluering.

Pedagogisk dokumentasjon og refleksjon rundt læringsprosesser, gjør at planer ofte må 
endres for å sikre barns medvirkning. Prosjekter tar ofte vendinger som den voksne må være 
oppmerksom på og som ikke lar seg planlegge. Det er imidlertid viktig å få med i planene at 
det må gis rom for refleksjon og mulighet til å følge barns spontanitet. 

Modell for pedagogisk planlegging, dokumentasjon, refleksjon og vurdering:
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13.2 DOKUMENTASJON
Vi dokumenterer prosjektene vi jobber med. Gjennom å dokumentere blir læringsprosesser 
synlig, de voksne blir bevisst sin rolle og barnet gis følelsen av å være viktig fordi det de 
er med på foreviges og gis tilbake til dem.  Hillevi Lenz Taguchi sier det ganske treffende: 
“Gjennom pedagogisk dokumentasjon har vi mulighet til å se barnet på nytt - om og om igjen 
- og vi gjør oss synlige for oss selv.” Derfor vil dokumentasjoner være synlige på basen, når 
sommeren nærmer seg får barna med seg en prosjektmappe hjem. Prosjektmappen viser noe 
av det de har jobbet med i dette barnehageåret.

Når vi setter oss mål, er der viktig å kvalitetssikre at disse faktisk oppnås. Dette 
gjøres månedlig på personalmøter og basemøter, årlig ved brukerundersøkelser 
(spørreundersøkelser blant foreldre) og ekspertundersøkelser (barnesamtaler med de eldste 
bara) og halvårlig i foreldresamtaler. Alt dette er en form for dokumentasjon som er med på å 
kvalitetssikre vårt videre arbeid. 

13.3 VURDERING 
Vi vurderer prosjektarbeidet i barnehagen. Pedagogene har ansvar for en halvårsrapport 
der de skal (sammen med resten av personalet) evaluere hvordan de ligger an med 
prosjektarbeidet. Da vurderer de prosjektet på sin gruppe ut i fra hvordan de har arbeidet 
med barnehagens hovedmål og delmål, progresjonsplaner, barns leke utvikling og egne 
prosjektmål.  

Hver og en av de ansatte skal delta i dette vurderingsarbeidet. 
Det gjøres ved å reflektere over dokumentasjonen som er blitt gjennomført. Hvilke 
tilbakemeldinger har den enkelte sett, hvilke tilbakemeldinger er kommet fra barn og 
foresatte, og hva bør vi endre på? Det er gjennom en slik refleksjon vi kan endre oss og bli 
enda bedre. 
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14 SAMARBEID
Sauafjellet FUS barnehage er den eneste private barnehage i Sund kommune. Vi har flere 
samarbeidspartnere og har nær kontakt med ulike instanser. Vi samarbeider blant annet med 
Sund kommune, Pedagogisk Psykologisk tjenesten, barnevernstjenesten, helsestasjonen, 
barneskolene, Sotra videregående skole avdeling Sund, og de kommunale barnehagene. 

Sund kommune ønsker å bli sertifisert til en trafikksikker kommune. Dette er noe vi i 
Sauafjellet FUS også vil bidra til gjennom å drive tidlig trafikkopplæring knyttet til kriterier 
fra Trygg Trafikk. Vi kommer til å utarbeide vår egen handlingsplan for dette området som vil 
bli tilgjengelig på våre hjemmesider i løpet av høsten 2017.  

I Sauafjellet FUS barnehage anser vi det som svært viktig å ha et nært samarbeid med 
foreldregruppen. Foreldremøter, foreldresamtaler, brukerundersøkelser og den daglige 
dialogen med foreldre er viktig for å jobbe nært med barnas hjem. Vi ønsker delaktige 
foreldre som ser og verdsetter det viktige arbeidet vi har med deres aller kjæreste, nemlig 
barna. Vi ønsker at foreldre kommer inn i barnehagen når de leverer og henter, slik at de får 
et bedre innblikk i barnas hverdag. 

I løpet av barnehageåret kommer det studenter fra Høyskolen på Vestlandet. Studenter fra 
barnehagelærerutdanningen skal ha praksis i perioder gjennom året. Erfarne pedagoger 
hos oss blir veiledere for studentene. Dette blir en spennende utfordring som vil gi oss nye 
innspill.  
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15  OVERGANG BARNEHAGE – 
SKOLE
Det siste året i barnehagen er fylt med forventninger for barna. De fleste gleder seg til å bli 
«førskolebarn». Det er kjekt å være eldst! De får uttale seg i «ekspert samtaler» og det blir 
arrangert førskoletur mot slutten av året. 

Sund kommune har utarbeidet et årshjul for førskolebarna som viser noe av det som er viktig 
for barnet å jobbe med fram mot skolestart. Vår barnehage vektlegger regel- og rollelek som 
viktigste aktiviteter for at barna skal tilegne seg ny kunnskap. Vi jobber derfor med språklig 
bevissthet, tall og mengdeforståelse, sosial kompetanse, selvstendighet m.m. gjennom leken. 

Barnehagen samarbeider med barneskolene i Sund kommune. Det er faste samarbeidsmøter 
hver vår med overføring av informasjon om enkeltbarn og gruppen når det gjelder ressurser, 
vennskap og sosialt samspill. Denne informasjonen kan være viktig for å gi barna en best 
mulig start på skolen til høsten. Foreldrene blir spurt om samtykke til å gi informasjon til 
skolen. Det er likevel viktig at foreldrene informerer skolen om særlige forhold som for 
eksempel helsemessige problemer m.m. 

Skolene i Sund inviterer til førskoledager og fadderdager på våren. Dette prøver vi i 
barnehagen å ta del i, dersom det lar seg gjøre ressursmessig. Det er vanskeligere å følge 
om barn som skal på skole i andre kommuner på samme måte, men vi tar samtale med 
skolene det gjelder dersom skole og foreldre ønsker det. 
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16  KOMPETANSEPLAN FOR 
PERSONALET
Det er viktig at de voksne holder seg oppdatert faglig og at de får bekreftelse på viktigheten 
av arbeidet sitt. Gjennom FUS blir personalet presentert for verdier og kunnskapsdeling 
gjennom FUS skolen. Vi vektlegger kompetanse innad i personalet og jobber for å dele denne 
kompetansen i personalmøter og planleggingsdager. Vi er inne i en kursrekke når det gjelder 
«Egenledelse i lek og læring» i regi av FUS. Pedagoger og medarbeidere har fått ekstern og 
intern opplæring innen dette området.  

Vi setter et særlig fokus på fagområdet «kunst, kultur og kreativitet» dette barnehageåret. 
Ved å sette fokus på musikalske miljøer skal personalet får utvidet sin kunnskap og lære mer 
om musikalske virkemiddel i barns læring og utvikling. 

Verneombud og daglig leder får opplæring i arbeidsmiljø ved behov og alltid ved nytt valg 
av verneombud. Brannvernleder får årlig tilbud om brannvernlederkurs. Hele personalet 
har gjennomgått brannslokkekurs og det gjennomføres førstehjelpskurs med ca18mnd 
mellomrom. Noen i personalet har livredningskompetanse som er nødvendig for at vi skal 
kunne gå tur til sjø eller vann.

Pedagoger som er veiledere for barnehagelærerstudenter vil få tilbud om etterutdanning i 
veiledning. I tillegg vil barnehagen som helhet bli mer bevisst på ny litteratur og forsking ved 
å ha samarbeid med høyskolen.
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17 BARNEHAGEÅRET 2017/2018
Basene lager månedsskriv til foreldre som skal være med å synliggjøre månedens arbeid på 
basen. Vi ber også dere foreldre om å holde dere oppdatert på hjemmesiden vår, da det er her 
vi ønsker å formidle informasjon. 

17.1 PLANLEGGINGSDAGER
I løpet av året har vi fem planleggingsdager i barnehagen. Disse brukes til faglig innhold, 
kursdeltagelse, pedagogisk planlegging og vurdering, refleksjon og evaluering. Vi holder stengt 
følgende datoer:

• 15. august 2017
• 10. november 2017
• 02. februar 2018
• 18. mai  2018
• 8. juni 2018

17.2 SAUAFJELLET FUS BARNEHAGE SITT ÅRSHJUL:
August  Barnehageårets start og tilvenning av nye barn. Fokus på vennskap og relasjoner.
September SU møte og foreldremøte. Foreldresamtaler begynner.
Oktober   Flerkulturelle uker, foreldre kafè og foreldresamtaler med resterende grupper
November   Dugnad 
  Bestefar-bakeuke.  
  Brukerundersøkelse og medarbeiderundersøkelse
Desember Advent, juleforberedelser, nissefest, Luciafeiring og barnehagen sin bursdag
Januar  Barnesamtaler/ekspertundersøkelser med de eldste
Februar  Karneval med forberedelser, Fastelavn
Mars/April Påske, nytt liv, foreldrefrokost/kaffe og foreldresamtaler
April  SU møte
Mai  Nasjonaldagen
  Prosjektavslutning 
  Besøke skolene til førskolebarna i Sund
Juni  Foreldremøte, sommerfest 
Juli    Arrangere temauker for barna

Prosjekter med barna vil jobbes med i perioder gjennom året - hovedsakelig fra september til mai.
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18 TRADISJONER I 
SAUAFJELLET FUS BARNEHAGE
Bursdagsfeiring
Barnet blir feiret med krone og sang. Barnet får selv være med å lage sin egen krone. Vi lager 
ikke bursdagsmat, men har tradisjon for å pynte litt ekstra og at barnet får «stettglass» og 
ekstra fokus den dagen. I tillegg vil alle barna som har bursdag «denne» måneden få komme 
frem i fellessamlingen. 

Fellessamlinger
Et av månedens høydepunkt er fellessamlingen. En fredag i måneden samler vi alle barn og 
voksne og formidler barne-kultur med utgangspunkt i de syv fagområdene.  Barna skal få 
delta og øve seg på å «stå frem» foran andre. Også i prosjektarbeid eller andre arrangement 
er det naturlig å ha større samlinger på tvers av barnegruppene i tillegg til den månedlige 
fellessamlingen.  

Flerkulturelle uker
Igjennom FORUTS barneaksjon gir vi barna et innblikk i tradisjoner og matkulturer fra et 
annet land. Vi starter ofte ukene med en «flytur» til et fremmed land. Barna blir presentert 
for fortellinger og historier i «fortellersamlinger» ute i lavvo. Ukene avsluttes med foreldre-
kafè der inntektene går til FORUTs prosjekter for barn og ungdom. 

Karneval
Karneval er en stor fest i vår barnehage.  Vi pynter barnehagen til fest både inne og ute. 
Vi har laget en tradisjon med å pynte trær ute og barna samarbeider om å lage pinjata til 
gruppen. Vi skaper forventninger sammen med barna og har fokus på gode prosesser. 

Jul
Vi har tradisjoner som bestefarbakeuke, engleverksted, adventssamlinger, Lucia feiring og 
like før julen er her så er det er nissefest. På Lucia-dagen feires også barnehagen sin bursdag 
som er 13.desember. Vi har fokus på at barna skal oppleve en rolig og fredfull desember 
selv om det skjer mange forberedelser til jul både hjemme og i barnehagen. Den ene 
førskolegruppen har ansvar for å formidle juleevangeliet for resten av barna.   
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Påske
I forbindelse med påske får den andre førskolegruppen presentere påskebudskapet for 
resten av barnehagen og vi har fokus på «nytt liv». Vi legger til rette for at barna kan utfolde 
seg kreativt på påskeverkstedet. 

Sommerfest
Hver sommer har vi fest. Vi inviterer til avslutning for førskolebarna, med rød løper, sang og 
utdeling av Villsaubevis.  Alle barna lager et «show» for foreldrene.  Foreldrene bidrar med 
mat som dekkes på lang bord. 

Barnehagedagen
Dette er en årlig markering for alle barnehager. Hvert år er det ulike tema som blir belyst. Det 
blir bestemt aktiviteter ut fra tema for året.

FUS dagen
FUS innførte en ny tradisjon i april 2015: FUS dagen. Denne dagen er det fokus på vennskap. 
Det blir tatt et bilde av alle i barnehagen som holder hender og vi har aktiviteter som 
fokuserer på vennskap. Dato blir satt opp i slutten av april hvert år.

Sommerukene
Det blir satt opp ulike temauker tre uker i juli. Mange barn har ferie på denne tiden. Vi 
ønsker at det skal være ekstra spennende for de som ikke har tatt ferie enda. Det har blitt 
tradisjon å ha en spa uke hvert år. I tillegg har vi hatt magiskuke, turuke, sanseuke og andre 
spennende tema. Dette blir presentert for foreldre og barn når det nærmer seg.  



Sauafjellet

Sauafjellet FUS barnehage
Lambhusvegen 11
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