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1 INNLEDNING 

Årsplanen skal gi et innblikk i hvordan vi jobber i Nedre Høvik FUS 
barnehage, hva vi står for, og hvilke fokusområder vi skal jobbe med 
dette barnehageåret. 

Om barnehagen
I mai 2007 åpnet Nedre Høvik FUS barnehage dørene for første gang. 
Barnehagen har plass til 80 barn i alderen 0-6 år. Vi er organisert i fem 
avdelinger, som er to småbarnsavdelinger, to storebarnsavdelinger og en 
avdeling for førskolebarna. 

Barnehagen ligger i idylliske omgivelser i Båtstø i umiddelbar nærhet 
til flott natur med skog og sjø. Voksne og barn benytter seg flittig av 
barnehagens nærmiljø. Førskoleavdelingen har sitt eget område i skogen, 
og drives som en utegruppe. 

Barnehagen har et stort fokus på voksenrollen, og hvordan skape et 
inkluderende miljø for alle. Voksnes holdninger og væremåte har stor 
betydning for hvordan vi møter barna, og vi tenker at barnehagens 
kvalitet avhenger av dette. 

Egenledelse i lek og læring
Barnehagen har siden 2013 jobbet med prosjektet: Egenledelse i lek og 
læring. Prosjektet ledes av forfatter av boka med samme navn, Kristian 
Sørensen og Marianne Godtfredsen m. fl. Boka tar for seg lekens 
betydning for hjernens utvikling. Nyere forskning viser at barn som er 
gode i rollelek har bedre forutsetninger for å lære sosial kompetanse, og 
evne til å skaffe seg venner. Forskning viser også at barn som er gode i 
rollelek også presterer bedre på skolen. Krabba:  0 - 3 år

Sneglehuset:  0 - 3 år
Kråkebolla:  3 - 5 år
Sjøstjerna:  2,5 - 5 år
Kongekrabba:  5 - 6 år
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AUGUST
Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

31 1 2

32 5 6 7 8 9

33 12 13 14 15 16 

34 19 20 21 22 23

35 26 27 28 29 30
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Smartmat

Måltidene skal først og fremst være hyggelige, og fremme matglede 
hos barn. Det legges vekt på å sikre barn gode byggeklosser gjennom 
fargerik, ren og variert mat. 

Smartmat betyr at barnehagen :

  Serverer grønnsaker til alle måltidene. 
  Bruker ren fisk eller fiskemat med høyest mulig fiskeinnhold.
  Bruker rent kjøtt eller kjøttvarer med høyest mulig kjøttinnhold.
  Bruker mest mulig næringsrikt korn. 
  Balanserer inntaket av ulike typer fett.
  Bruker vann som tørstedrikk
  Bruker størst mulig grad naturlige søtningsstoffer
   Har god balanse mellom varmmåltider og brødmåltider for å skape 

variasjon

Vi skal bruke tid på å jobbe sammen med barna, og gi de kunnskap om 
hva som er god mat for kroppen vår. 
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SEPTEMBER
Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

36 2

 

3 4 5
Planleggingsdag
Barnehagen stengt

6
Planleggingsdag
Barnehagen stengt

37 9 10 11
Foreldremøte

12 13

38 16
Brannvernuka

17 18 19 20

39 23 24 
SU-møte

25 26 27

40 30
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2 BARNEHAGELOVEN OG RAMMEPLAN

Barnehagen forholder seg til en rekke lover og styrende dokumenter. 
Noen av de viktigste er; Lov om barnehager av 17. juni 2005 nr. 64, 
og Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver (2017), FNs 
barnekonvensjon, barnehagens vedtekter, FUS serviceerklæring, etiske 
retningslinjer og forskrifter om miljørettet helsevern.

Lov om barnehager er det øverste juridiske dokumentet som alle 
barnehager styrer etter. Kommunen som offentlig myndighet skal påse at 
den enkelte barnehage drives etter lovens bestemmelser.

Barnehagens formålsparagraf sier at barnehagen skal i samarbeid med 
og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og 
fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Rammeplan for barnehager er et styringsdokument for alle barnehager. 
Rammeplanen skal gi retningslinjer for barnehagens verdigrunnlag, 
innhold og oppgaver. Rammeplanen bygger på FNs barnekonvensjon og 
Lov om barnehager. 

FNS Barnekonvensjon 
Loven bygger på Barnekonvensjonen som er en internasjonal avtale 
som beskytter barns rettigheter. FNs barnekonvensjon ble vedtatt av 
FNs generalforsamling 20. november 1989 og trådte i kraft 2. september 
1990. Barnekonvensjonen er den av FN-konvensjonene som har bredest 
tilslutning og utgjør derfor et helt sentralt felles utgangspunkt for arbeid 
med og for barn i verden.

Oversikt over øvrige styringsdokumenter
  Vedtekter
  Serviceerklæring 
  Etiske retningslinjer 
  Forskrift om miljørettet helsevern 
  Progresjonsplan for fagområdene i rammeplanen iht. barnas alder. 
  Periodeplan og månedsplaner 
  Langsiktig kompetanseplan for personalet 
   Lokale planer for den enkelte barnehage; Informasjonsfolder,    

prosjektplaner etc.
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OKTOBER
Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

40 1 2 3 4

41 7 8 9 10 11

42 14 15 16 17 18

43 21 22 23 24 25

44 28 29 30 31
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3 VERDIGRUNNLAG, MÅL OG SATSNINGSOMRÅDER – FUS

Visjon
FUS visjonen er en felles visjon for alle FUS barnehagene

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

Vårt mål som FUS barnehage er at hvert enkelt barn:
  Har et positivt selvbilde
  Er trygg og forskende, trives i lek og har vennekompetanse
   Gleder seg til «resten av livet», der de vet at de har påvirkningsmuligheter 

og at innspillene deres teller. 
  Har det gøy i barnehagen

Verdier
Glødende – Hos oss er man glødende når man er opptatt av det barna 
er opptatt av, og viser interesse for hvert enkelt barn og deres behov. 
Når man gleder seg til å gå på jobb, og «gløder» for jobben sin.

Skapende – Hos oss er man skapende når man bruker fantasi og kre-
ativitet, og får fram skapergleden hos barna. Når man ser muligheter og 
griper dem.

Tilstedeværende – Hos oss er man tilstedeværende når man har 
fokus på barna, lytter til dem og inkluderer dem i barnehagens fellesskap 
som likeverdige.

Barnehagen har et stort fokus på voksenrollen, og dens betydning 
for barns hverdag.  Vi tenker at ved å være glødene, skapende og 
tilstedeværende voksne arbeider vi med de overordnede målene i FUS. 

Barnehagen arbeider systematisk med refleksjon rundt voksenrollen, og 
egen væremåte på alle møter i barnehagen. Store deler av avdelingsmøter, 
personalmøter, ledermøter og planleggingsdager brukes til dette.
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NOVEMBER
Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

44 1

45 4 6 7 8 9

46 11 12 13 14 15

47 18 19
  

20 21 22

 48 25 26 27 28 29
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FUS barnehagene har en egen serviceerklæring. Denne sier noe om 
hva foreldre kan forvente av barnehagen, men også hva barnehagen 
forventer av foreldre. 

Slik skal det være for barna i FUS

Barnet blir møtt og tatt hyggelig i mot av en ansatt når det kommer til 
barnehagen. I løpet av barnehagedagen får barnet søvn og hvile tilpasset 
sitt behov. Måltidene er preget av ro og at det er nok tid til å spise. 
Barnet leker og lærer i et miljø preget av varme og glede, og er ute minst 
to timer hver dag. De møter ansatte som er genuint opptatt av hvert 
enkelt barn, som vet at «Alle barn er best».

Samarbeid mellom hjem og FUS-barnehagen

God kommunikasjon er en forutsetning for et godt samarbeid mellom 
hjem og barnehage. Vi forventer derfor at foresatte:

  Gir viktig informasjon om barnet til barnehagen
  Gir beskjed hvis barnet ikke kommer i barnehagen
  Leser informasjon fra barnehagen
  Gir beskjed til en ansatt når barnet kommer og når barnet blir hentet
  Gir beskjed til en ansatt hvis andre enn foresatte skal hente barnet
  Kjenner til og har underskrevet barnehagens vedtekter
  Gir tilbakemelding på barnehagetilbudet
  Svarer på brukerundersøkelser
  Møter til foreldresamtaler mellom foresatte og barnehagelærer
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DESEMBER
Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

49 2 3
Juleverksted

4 5 6

50 9 10 11 12 13
Luciafeiring

51 16 17 18 19 20

52 23 24
Julaften
Barnehagen stengt

25
1.Juledag
Barnehagen stengt

26
2. Juledag
Barnehagen stengt

27

1 30 31
Nyttårsaften
Barnehagen stengt
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FUS kundeforventninger

Vi har definert et sett med budskap som  konkretiserer for foresatte 
hva som gir verdi for barna i FUS barnehagene, og oppsummerer hva 
foresatte kan forvente i alle FUS barnehager.

Alle barn skal ha en venn
Barn trenger venner for å bli trygge. Vennskap er grunnlaget for trivsel, 
utvikling og læring.

Vi skal være profesjonelle og gode rollemodeller
Vi bruker vår kompetanse for at både barn og voksne skal bli forstått og 
ivaretatt.

Vi skal ha lekekompetanse
I et utviklende lekemiljø med akkurat nok veiledning, tilegner barn seg 
kunnskap og opplever mestring. Vi lar leken komme først. 

Vi skal finne hverdagsmagi
Vi er oppmerksomme på, og legger til rette for, de magiske øyeblikkene 
som oppstår når et barn gjør en ny oppdagelse og utvider sin horisont.

Vi skal se det beste i hvert barn
Vi identifiserer aktiviteter, lek eller oppgaver som gir hvert barn 
mestringsfølelse og anerkjennelse.
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JANUAR
Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

1 1
1. nyttårsdag
Barnehagen stengt

2
Planleggingsdag
Barnehagen stengt

3

2 6 7 8 9 10

3 13 14 15 16 17

4 20 21 22 23 24

5 27 28 29 30 31
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4. BARNEHAGENS SATSNINGSOMRÅDER

Hva er satsningsområdene våre og hvorfor?
Barnehagens satsningsområder er lek, uteliv og bærekraftig utvikling. 
Barnehagen tenker dette er områder som henger sammen, og 
glir inn i hverandre. Leken skal gå som en rød tråd gjennom hele 
barnehagehverdagen, og skal prege alt vi gjør i hverdagen. Bærekraftig 
utvikling handler om å ta vare på seg selv, naturen og hverandre, som 
igjen handler om vårt tredje satsningsområde. Uteliv, der vi får gode 
erfaringer gjennom naturen, og på denne måten lærer oss å bli glad i 
den.

Lek
Barnehagen har siden 2013 jobbet med prosjektet Egenledelse i lek og 
læring. Gjennom kursing øker personalet sine kunnskaper og ferdigheter 
på hvordan barn bruker en rekke mentale verktøy når de løser dagligdagse 
utfordringer. For eksempel hvordan barn starter opp, planlegger og 
organiserer sin egen atferd, hvordan de må kunne regulere egne følelser i 
ulike situasjoner og være fleksible nok til å prøve ut forskjellige løsninger 
når det kreves noe nytt av dem. Alle disse er avgjørende funksjoner for 
læring og mestring i lek og daglige aktiviteter og viktige forutsetninger 
for utvikling av vennskap og god sosial kompetanse.  

Prosjektene har fokus på leken og hvordan vi voksne gjennom lek kan 
støtte barna i deres utvikling. Leken betraktes som noe av det viktigste 
barn fordriver tiden sin med. Leken kjennetegnes ved at den er spontan 
og frivillig og styrt av barns indre forestillinger, erfaringer og fantasier. 
Barnets opplevelse av seg selv og dets lekeerfaring styrker deres læring 
og utvikling og bidrar til å gjøre dem til sosiale kompetente individer. 
(Sørensen, Godtfredsen m. fl.)

Definisjon på lek (FN 2013):
Lek er enhver oppførsel, aktivitet eller prosess satt i gang, styrt og 
strukturert av barnet selv; den finner sted når og hvor mulighetene 
oppstår. Lek i seg selv er ikke-obligatorisk, drevet av indre motivasjon 
og foretatt for sin egen skyld, snarere enn som et middel til et mål. 

BARNET 
FØRST!
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FEBRUAR
Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

6 3 4 5 6
Samefolkets dag

7

7 10 11 12 13 14

8 17 18 19 20
Karneval

21

9 24 25 26 27 28
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Hos oss kommer leken først! 

Vi mener at det å forstå lekens vesen, er en viktig del av det å forstå barn. Leken er barnas viktigste aktivitet. Den har stor betydning for den sosiale, 
emosjonelle, kognitive, språklige og motoriske utvikling. Leken er med på å utvikle kreativitet, problemløsningsevne og barns sosiale ferdigheter. 

Personalets rolle er å:
  Delta aktivt i leken.
  Vise interesse for det barnet er opptatt av.
  Se hvert enkelt barn.
  Veilede i konfliktsituasjoner.
  Gi inspirasjon og bidra til nye ideer.
  Være undrende sammen med barna.
  Være lydhør for barnas signaler.
  Være psykisk og fysisk tilstede i leken.

Målsetning for lek:
  Får barna mulighet til å være skapende.
  Blir barna sett.
  Medvirker barna til egen hverdag.
  Bruker barna sansene.
  Øker barna sin sosiale kompetanse.
  Får barna venner.
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MARS
Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

10 2 3 4
Foreldremøte

5 6

11 9 10 11 12 13

12 16 17 18 19 20
Planleggingsdag
Barnehagen stengt

13 23 24 25 26 27

14 30 31
Påskeverksted
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Uteliv

Rammeplanen sier at: «Barnehagen skal legge til rette for at barna kan 
få et mangfold av naturopplevelser og få oppleve naturen som arena for 
lek og læring» (Rammeplan 2017, s. 52). Den sier videre at «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. 

Barnehagen har en unik beliggenhet med tanke på å arbeide med 
uteliv. Vi har nærhet til både sjø, skog og ferskvann. Vi har laget oss en 
liten leirplass i skogen utenfor barnehagen som er utgangspunktet for 
utforskning og lek i naturen. Voksnes holdninger til, og erfaringer med 
uteliv er av stor betydning for de opplevelser barna får ute i naturen. 
Gjennom engasjerte voksne kan barnehagen legge til rette for mestring 
av egen kropp i alle aldre. Vi bruker sansene, og undrer oss sammen 
med barna. Vi ser på de «magiske» forandringene som skjer gjennom 
årstiden, og utforsker naturen og det som lever i den.

De eldste barna i barnehagen (førskolebarna) har en egen avdeling. 
Denne avdelingen er en utegruppe. De er ute på tur flere dager i uken. 
Dette fordi vi tenker at førskolebarna har behov for samhold og gode 
sosiale erfaringer med andre barn på samme alder.  Vi tenker at naturen  
er en fin ramme for disse erfaringene. Her kan barna utforske og undre 
seg sammen, og på denne måten lære seg å mestre livet ute i naturen.

Alle avdelinger bruker naturen aktivt, og går tur minimum en dag i 
uken.

Målsetting med uteliv:
   Barna blir glade i friluftsliv, i å leke ute, og får erfaringer med å 

være ute uansett vær.
  Barna opplever glede og mestring.
  Barna lærer seg å ha respekt for naturen og det som lever i den.
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APRIL
Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

14 1 2 3
Påskefrokost

15 6 7 8 9
Skjærtorsdag
Barnehagen stengt

10
Langfredag
Barnehagen stengt

16 13
2. Påskedag
Barnehagen stengt

14 15 16
Frist sommerpåmelding

17

17 20 21
SU – møte

22 23 24

18 27 28 29 30
FUS-dagen
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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» 
 (Rammeplan 2017, s. 10). 

Barna oppfordres til å ta vare på naturen. Vi plukker med oss søppel når 
vi er på tur. Sammen med personalet reflekterer de over hva som skjer 
med planter og dyr når det ligger søppel i naturen. 

Barnehagen skal engasjere barna i:
  Kildesortering
  Planting og stell av planter
  Insektshotell 
  Gjenbruk

Barnehagen har fokus på at vi skal ta vare på de verdiene vi har, og 
barna oppfordres til å behandle leker og annet aktivitetsmateriell med 
forsiktighet, slik at vi kan holde forbruket på et fornuftig nivå. 

Det å vise hverandre omsorg og respekt er en viktig del av dette 
arbeidet. Vi snakker om hvem som er i barnehagen, og hvem som ikke 
er i barnehagen, og hilser på alle ved å bruke navnet når de kommer til 
barnehagen. 

Målsetning for bærekraftig utvikling:
Barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. 
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MAI
Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

18 1

19 4 5 6 7 8
Planleggingsdag
Barnehagen stengt

20 11 12 13 14 15
Markering av 
grunnlovsdagen

21 18 19 20 21
Kristihimmelfartsdag
Barnehagen stengt

22

22 25 26 27 28 29
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5 BARNEHAGENS FORMÅL OG INNHOLD

Omsorg
I barnehagen skal omsorg være en kvalitet ved alle relasjoner.  
Det handler om å se og anerkjenne andres og egne behov. Det handler 
om glede ved å være sammen, ta vare på hverandre når noen er lei seg og 
tilgi om noen  gjør noe dumt eller som følge av en konflikt. Dagligdagse 
rutinesituasjoner benyttes til å skape gode omsorgsrelasjoner preget av 
godhet, kjærlighet og omtanke, og både voksne og barn er en del av  
barnehagens omsorgsfellesskap. 

Vi tenker at voksenrollen er en av de viktigste faktorene når det gjelder 
kvalitet i barnehagen. 

De voksne skal:
  Se det sympatiske i hvert enkelt barn
  Være lydhør for barnas uttrykksformer og behov
  Legge til rette for positive samspillsituasjoner
  Være tydelig, og by på seg selv
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JUNI
Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

23 1
2. Pinsedag
Barnehagen stengt

2 3 4
Overnatting Kongekrabba

5

24 8 9 10 11 12
Sommerfest

25 15 16 17 18 19

26 22 23 24 25 26
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Vennskap og fellesskap

Det er de voksne som legger grunnlaget for hvordan barna inkluderer 
hverandre, og hvordan vennskap utvikles. Det er hvordan voksne er mot 
hverandre eller mot andre barn som er avgjørende for hva slags holdnin-
ger og verdier barna utvikler. Gjennom arbeidet med egenledelse i lek og 
læring ser vi en klar sammenheng til vennskap og fellesskap. Å være i lek 
med ande forutsetter samhandling og tilhørighet til en gruppe. Sammen 
med barna skal vi forske på og finne ut om hva det vil si å være en venn, 
hvordan få venner og vise omsorg for hverandre, hvordan beholde gode 
venner og ikke minst hvordan konflikter løses på en god måte. 

I barnehagen skal barna være en del av et trygt fellesskap. Her skal de 
erfare i samspill med andre og utvikle sosial kompetanse. 

For å få til dette må de voksne:
  Aktivt delta i lek
  Være bevisst sine holdninger og menneskesyn.
  Være fysisk og psykisk tilgjengelig for barna.
  Prate med barna, og hjelpe dem med å sette ord på følelser.
  Veilede barna i lek og sosialt samspill.
  Veilede og hjelpe barna med å løse konflikter.
  Være gode forbilder for barna.
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JULI
Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

27 1 2 3

28 6 7 8 9 10

29 13 14 15 16 17

30 20 21 22 23 24

31 27 28 29 30 31
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Tilvenning og tilknytning

Overgangen fra hjem til barnehage innebærer en løsrivelsesprosess for 
både foreldre og barn. Det kan oppleves som vanskelig å overlate barnet 
sitt til mennesker man ikke kjenner. Man kan bli usikker på om man gjør 
det rette for barnet, og på om barnet vil få det godt i barnehagen. 

Vårt mål for tilvenningen er at overgangen fra hjem til barnehage ikke 
skal oppleves som et brudd, men som en utvidelse av mulighetene for 
kontakt og nye erfaringer. 

At barnet har en trygg og god tilknytning til de voksne er av stor 
betydning for hvordan barnet har det i barnehagen. Personalet i Nedre 
Høvik FUS barnehage har arbeidet for å øke sin relasjonskompetanse. De 
skal oppleves som trygge og gode omsorgspersoner, som ser det beste 
i hvert enkelt barn.

I arbeidet med å skape gode relasjoner og trygghet til hvert enkelt 
barn bruker vi trygghetssirkelen som utgangspunkt (Cooper, Hoffmann, 
Marvin og Powell). Trygghetssirkelen synliggjør to grunnleggende behov 
hos barnet: behovet for tilknytning og behovet for utforsking. For å 
ivareta disse behovene må vi voksne være både en sikker havn, som tar 
imot barnet når det har behov for trøst, kontakt og omsorg, og en trygg 
base som støtter barnet i utforsking av omverdenen. Barnet har derfor 
behov for å være både avhengig og for å være selvstendig, og vi voksne 
må se hvor i denne sirkelen barnet befinner seg og møte det, støtte og 
utfordre det derfra. 

Vi voksne må være på tilstede og tilgjengelige. Derfor skal vi ALLTID 
være større, sterkere, klokere og god. NÅR DET ER MULIG skal vi følge 
barnets behov og NÅR DET TRENGS skal vi ta ledelsen.
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Språk og kommunikasjon

«Barnehagen skal være bevisst på at 
kommunikasjon og språk påvirker og påvirkes 
av alle sider ved barnets utvikling. Gjennom 
dialog og samspill skal barna støttes i å 
kommunisere, medvirke, lytte, forstå og 
skape mening. Barnehagen skal anerkjenne og 
verdsette barns ulike kommunikasjonsuttrykk 
og språk»  (Rammeplanen 2017 s. 23). 

Å lære språk er noe av det viktigste som 
skjer i barns liv. Barn lærer å forstå seg selv 
og omgivelsene rundt gjennom språket. Ved 
å bruke språket kan barn sette ord på egne 
tanker og følelser, og på denne måten medvirke 
til fellesskapet i barnehagen.

Språket har stor betydning for den 
følelsesmessige, sosiale og intellektuelle 
utvikling og er viktig for barns utvikling av lek, 
vennskap og inkludering.

Danning

I formålsparagrafen står det at danning er 
en kontinuerlig prosess, som skjer i barnets 
samspill med omgivelsene. I denne prosessen 
blir barnet påvirket av omgivelsene sine, men 
kan også påvirke sitt eget liv. 

Nedre Høvik FUS barnehage tenker at danning i 
vår praktiske hverdag handler om møtet mellom 
små og store mennesker. Vi har ulik bakgrunn, 
kultur, religion, erfaringer og utdanning. De 
voksnes væremåte skal være forankret i FUS 
verdiene; å være glødende, skapende og 
tilstedeværende. Vi skal se, anerkjenne og 
bekrefte barnas identitet, og måten barna er 
tilstede i verden på. 

Personalet skal bidra til en danningsprosess, 
som forbereder barnet til å leve i et flerkulturelt 
samfunn, til solidaritet, demokrati og 
miljømessige utfordringer. 
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6 BARNS RETT TIL MEDVIRKNING

Barns rett til medvirkning er nedfelt i FNs barnekonvensjon (1989).  
Den sier blant annet at barn fritt har rett til å uttale seg om alle saker som 
angir dem, og at barnets mening skal tillegges vekt ut fra barnets alder 
og modenhet. Med medvirkning forstår vi i Nedre Høvik FUS barnehage 
at vi skal «virke sammen». I praksis betyr det at vi sammen skal komme 
frem til hva som skal skje, hvordan ting kan utføres, hvilke materialer som 
skal benyttes, hva vi skal være opptatt av på tur osv. Medvirkning betyr 
ikke at barna skal bestemme alt. Det betyr heller ikke at rutiner oppheves 
og at ingenting er voksenstyrt. Det betyr at barna skal oppleve at det er 
lov og viktig å si hva de mener og tenker om det som skjer i barnehagen, 
og de skal oppleve at deres innspill, ideer og syn på hverdagen blir tatt 
på alvor.



31

7 BARNEHAGENS VERDIGRUNNLAG

Mangfold og gjensidig respekt

Rammeplanen sier at «barnehagen skal fremme respekt for 
menneskeverdet ved å  synliggjøre, verdsette og fremme mangfoldet 
og gjensidig respekt» (Rammeplan 2017, s. 9).Barnehagen tenker at 
personalet er rollemodeller, og at deres holdninger til hverandre, og 
relasjoner er av betydning for hvordan barna opplever mangfold og 
gjensidig respekt. Det er viktig at personalet ser på hverandres ulikheter 
som en ressurs, og respekterer hverandre. Vi skal lytte til hverandre, og 
vise interesse for hva den andre har å si. 

Holdninger og verdier blir til i relasjoner. Barna skal oppleve at alle er bra 
nok, og at deres deltakelse i gruppa har betydning. 

Foreldresamarbeid er viktig, og skal være preget av gjensidig respekt. 

Likestilling og likeverd

Om likestilling sier Rammeplanen: «Barnehagen skal bygge sin virksomhet 
på prinsippet om likestilling og ikke-diskriminering og bidra til at barna 
møter og skaper et likestilt samfunn. Alle skal ha like muligheter til å 
bli sett, hørt og oppmuntret til å delta i fellesskap i alle aktiviteter i 
barnehagen»  (Rammeplan 2017, s. 10). 

Likeverd er et begrep som ligger tett opp til likestilling. Det handler om 
å være like mye verdt som menneske. «Barnehagen skal motvirke alle 
former for diskriminering og bidra til at barna møter og skaper et likestilt 
samfunn» (Rammeplan 2017, s. 10). Personalet skal formidle og fremme 
likeverd og likestilling i barnehagen.

Arbeidet med disse to temaene i barnehagen handler om retten til å være 
lik og ulik, og om mangfold. Personalet må ha et bevisst forhold til egne 
tanker, erfaringer og perspektiver på kjønnsroller og til kvinner og menn. 
Det handler også om å finne frem barnas perspektiver og erfaringer, og 
at vi sammen utvider disse. 
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Livsmestring og helse

«Barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon og 
bidra til å utjevne sosiale forskjeller». «Barns fysiske og psykiske helse 
skal fremmes i barnehagen» (Rammeplanen 2017, s. 11). 

Barna i Nedre Høvik FUS barnehage skal oppleve å bli hørt og tatt på 
alvor. Personalet skal ta seg tid til å lytte til barnet, og gjøre sitt beste i å 
forstå hva barnet prøver å fortelle. 

Personalet skal «framsnakke» alle barn, og hjelpe de med å håndtere 
utfordringer. Barnet skal få støtte i å mestre motgang, og bli kjent med 
egne og andres følelser. 

Gjennom personalets aktive deltakelse og tilstedeværelse i lek og andre 
hverdagsaktiviteter skal de gi alle barn den veiledning og støtte de trenger 
for å mestre livet. I nært samarbeid med barnets hjem vil personalet 
observere og motta informasjon om barnets omsorg og livssituasjon. 

Barnehagen har gjennom smartmat prosjektet fokus på å gi barna 
kunnskap om og erfaringer med hva som er riktige «byggeklosser» for 
kroppen.

BARNET 
FØRST!
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8 BARNEHAGENS FAGOMRÅDER

Årshjul
Barnehagen har i perioder fokus på enkelte fagområder (se årshjul). 
Dette betyr ikke at vi bare jobber med det ene fagområdet. Barnehagen 
jobber med alle fagområdene hver dag, og mange av fagområdene går 
over i hverandre. 

Barnehagens fagområder er: 
  Kommunikasjon, språk og tekst
  Kropp, bevegelse, mat og helse
  Kunst, kultur og kreativitet
  Nærmiljø og samfunn
  Natur, miljø og teknologi
  Antall, rom og form
  Etikk, religion og filosofi
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Kommunikasjon språk og tekst
I henhold til rammeplanen «skal barnehagen bidra til at barna får 
utforske og utvikle sin språkforståelse, språkkompetanse og et mangfold 
av kommunikasjonsformer» (Rammeplanen 2017, s. 47). I barnehagen 
bruker vi både non-verbalt og verbalt språk, og begge er like viktige for 
språkstimuleringen. Kommunikasjonen mellom barn-barn, voksen-barn 
og voksen-voksen har stor betydning for samspillet og relasjonene innad 
i barnehagen. Språket er identitetsdannende, og er viktig for hvordan 
barnet oppfatter seg selv i møte med andre. Vi skal være med på å styrke 
og synliggjøre språklig og kulturelt mangfold.

Barna skal oppleve å bli møtt av et variert og rikt språkmiljø, der de 
får utrykke seg gjennom opplevelser, tanker og følelser. Kommunikasjon 
og språk er en viktig inngangsbillett til deltakelse i lek, og barna skal 
oppleve glede ved å bruke språket .

I barnehagen møter barna et mangfold av bøker, rim, regler, sanger, 
litteratur og ulike uttrykksformer som er med på å stimulere dem språklig.
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Kropp, bevegelse, mat og helse

«Vaner og handlingsmønstre tar form allerede fra tidlig alder. Gode vaner 
som tilegnes i barnehagealder, kan vare livet ut» 
 (Rammeplanen 2017, s. 49).

Barna i vår barnehage får oppleve glede og mestring gjennom allsidige 
bevegelseserfaringer, inne og ute. Barnehagens fysiske miljø og 
nærområde vil bli brukt aktivt gjennom hele året. Lavvoområdet og 
de nærliggende friområdene er steder vi kommer til å benytte oss av, 
samt andre områder i samsvar med barnegruppens forutsetninger.  
Barnehagens personale vil gjennom lek og aktiv deltakelse sammen med 
barna, være med å gi barna trygge, utfordrende og spennende erfaringer 
med å bruke egen kropp og bidra til å gi barna mestringsfølelse i fysisk 
aktivitet.   

«Gjennom medvirkning i mat- og måltidsaktiviteter skal barna motiveres 
til å spise sunn mat og få grunnleggende forståelse for hvordan sunn mat 
kan bidra til god helse»  (Rammeplanen 2017, s. 49).

Gjennom SmartMat, medvirkning og medbestemmelse i matlaging og 
under måltider, vil barna få erfare sammen med de ansatte i barnehagen 
hvordan sunn og ren mat i hverdagen er med på å gi kroppen riktige 
«byggeklosser». 
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Kunst, kultur og kreativitet

Fagområdet omhandler uttrykksformer som billedkunst og kunsthåndverk, 
musikk, dans, drama, språk, litteratur, film, arkitektur og design. 

I arbeid med fagområdet Kunst, kultur og kreativitet, sier rammeplanen 
for barnehagen, at «Opplevelser med kunst og kultur i barnehagen kan 
legge grunnlag for tilhørighet, deltagelse og eget skapende arbeid». 
Videre sier den at « I barnehagen skal barna få estetiske erfaringer med 
kunst og kultur i ulike former og organisert på måter som gir barna 
anledning til utforskning, fordypning og progresjon» 
 (Rammeplanen 2017, side 50).

I leken bearbeider barna inntrykk og følelser, de tar i bruk fantasi, 
kreativitet og tanker. I rolleleken deler barna erfaringer med hverandre, 
og på denne måten får barna nye ideer og inspirasjon til videreutvikling 
og progresjon. «I arbeid med fagområdet skal personalet stimulere 
barnas nysgjerrighet, utvide deres forståelse og bidra til undring, 
undersøkelser, utprøvinger og eksperimentering» (Rammeplanen 2017, 
s. 50). Den voksnes rolle i leken som støtter, gi rom for, legger til rette 
og beriker barnas bearbeidelse av barnas møte med kultur og kunst er 
viktig. 

Barna får mulighet til kulturelle og estetiske inntrykk og uttrykk. Dette 
gjør vi ved å presentere  og motivere barna til å uttrykke seg  gjennom 
ulike sjangrer innenfor musikk, dans, drama, litteratur og ulike materialer. 
Vi ønsker at barna skal få varierte uttrykksformer, at barna blir kjent 
med det kulturelle mangfoldet som er representert i barnehagen og i 
nærmiljøet, blant annet barnas egen kultur, erfaringer, kjennskap til 
tradisjoner og kunst fra ulike tidsepoker, fortid og samtid. 
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Nærmiljø og samfunn

Barnehagen skal bidra til kunnskap og erfaring med lokale tradisjoner, 
samfunnssituasjoner og yrker slik at barna oppleve tilhørighet til 
nærmiljøet. 

Kulturelt mangfold, ulike levevis og ulike familieformer er en del av 
fagområdet.

«Gjennom lek og varierte aktiviteter skal barna få erfaring med 
å lytte, forhandle og diskutere og få begynnende kjennskap til 
menneskerettighetene»  (Rammeplanen 2017 s, 56).

Barns medvirkning i barnehagens hverdagsliv  kan være første skritt 
for å få innsikt i og erfaring med deltakelse i et demokratisk samfunn. 
Barnehagen skal bidra til at barn møter verden utenfor familien med tillit, 
respekt og nysgjerrighet. Gjennom arbeid med nærmiljøet og samfunn 
skal barnehagen bidra slik at barna får kjennskap til samisk kultur og 
nasjonale minoriteter. Personalet skal gi barna like muligheter, fremme 
likestilling og sørge for at alle barn føler en gruppetilhørighet uansett 
bakgrunn. Vi skal sørge for at barna erfarer at deres valg og handlinger 
kan påvirke situasjonen både for dem selv og andre.
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Natur, miljø og teknologi

Barnehagen vår har en fantastisk beliggenhet i gangavstand til sjø og 
skog. Hos oss skal barna få oppleve naturen og dens mangfold. Sammen 
med barna skal vi få kjennskap til, og erfaringer med naturen, dyr, planter, 
insekter og ulike årstider. Vi skal legge til rette for at barna får varierte og 
utfordrende naturopplevelser i skog og mark. «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»  (Rammeplan 2017, s.52).

Sammen skal vi utforske, undre oss og eksperimentere med ulike 
redskaper og teknologi. Ved hjelp av data, foto, bøker ol. kan vi finne 
fakta og undre oss sammen med barna om ulike naturfenomener. Vi skal 
sammen med barna vise respekt for naturen, og lære oss å ta vare på 
den. Dette gjør vi ved å plukke opp søppel etter oss og andre. Slik hindrer 
vi skader på dyr og planter. 
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Antall, rom og form

Antall, rom og form handler om å utforske og oppdage hvordan samfunnet 
og naturen henger sammen. Barna blir oppmuntret til undring, telling 
og å sette ting i systemer, gjennom kjennskap til mønstre, farger, tall 
og størrelser. Vi undrer oss sammen ved å søke løsninger gjennom 
spørsmål, argumenter og resonnement.

Barna bruker matematiske begreper i hverdagen gjennom lek, spill, 
eventyr, sanger, samlingsstunder og påkledning. De voksne bruker 
begreper aktivt i samtaler og tilrettelegger for ro og undring i alle 
hverdagssituasjoner, men også på tur.



40

Etikk, religion og filosofi

«Etikk, religion og filosofi er med på å forme måter å oppfatte verden og 
mennesker på og preger verdier, normer og holdninger». «Barnehagen 
skal skape interesse for samfunnets mangfold og forståelse for ande 
menneskers livsverden og levesett» (Rammeplan 2017, s. 54). Gjennom 
undring og nysgjerrighet skal barna i Nedre Høvik FUS barnehage kunne 
stille spørsmål, lytte til andre, reflektere og finne svar. Personalet skal 
gjennom samlingsstunder, bøker, fortellinger og samtaler undre seg 
sammen med barna over eksistensielle, etiske, religiøse og filosofiske 
spørsmål. Barnehagen skal bidra til å utvide barnas toleranse, interesse 
og respekt for hverandre.

Barnehagen skal gi barna kjennskap til og markere høytider og tradisjoner 
i den kristne kulturarven. Barnehagen skal også gi erfaringer og markere 
høytider i andre religioner og livssyn som er representert i barnegruppen. 

BARNET 
FØRST!
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9 PLANLEGGING, HANDLING, OBSERVASJON OG REFLEKSJON

Personalet benytter planleggingsdager, personalmøter og avdelingsmøter 
til planlegging, dokumentasjon og vurdering. Innholdet i planene skal 
være i sammenheng med det pedagogiske innholdet som presenteres i 
denne årsplanen og rammeplanen. 

Barnehagens mål og rammer skal være helt klart for hele personalet. 
Personalet i barnehagen skal utvikle en felles forståelse for barnehagens 
mål. Det skal tilrettelegges for medvirkning fra barn, barnehagens foreldre 
og personalet i planlegging, dokumentering og vurdering av barnehagen 
som en pedagogisk virksomhet

Dokumentasjon gjøres på forskjellige måter i løpet av året. En del 
dokumentasjon vil ha form som utstilling av bilder eller ting som er 
laget eller gjort i barnehagen. Denne dokumentasjonen er i første rekke 
myntet på at foreldrene skal få innsikt i hva vi gjør i barnehagen, men 
kan også være en gylden anledning til å prate med barnet om hva barnet 
har opplevd i barnehagen. Barnehagen jobber temabasert. Temaene 
bestemmes ut fra hva barna viser interesse for. På denne måten blir barna 
delaktige i innholdet i det som skjer i barnehagen.  

Vi bruker disse formene for dokumentasjon:
  Månedsplaner
  Månedsbrev
  MyKid
  Bildedokumentasjon
  Praksisfortellinger og daglige samtaler

Rammeplanen gir oss retningslinjer i forhold til vurdering av det 
pedagogiske arbeidet. Bilder og praksisfortellinger brukes som 
pedagogisk dokumentasjon. Et bilde eller en praksisfortelling blir en 
pedagogisk dokumentasjon når personalet benytter det til kritisk og etisk 
refleksjon over virksomheten i barnehagen eller voksenrollen. Målet med 
refleksjonen er bevisstgjøring over egne handlinger og holdninger, og 
ikke minst skal refleksjonen resultere i endringer av praksis. 
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10 SAMARBEID OG OVERGANG

Samarbeid mellom hjem og barnehage: 
Barnehagen skal legge til rette for foreldresamarbeid og god dialog med 
foreldrene. Vi ser det som viktig å få til en positiv dialog i hverdagen. 
Dette for å kunne gi barna det de trenger. Foreldres medvirkning i Nedre 
Høvik FUS barnehage er viktig. Det holdes derfor foreldremøter og 
foreldresamtaler to ganger i året, foreldrene inviteres til å delta i SU. 
SU er barnehagens samarbeidsutvalg, og består av representanter fra 
foreldre, personalet og eier. 

Overgang til skolen:
Røyken kommune har utviklet en plan for selve overgangen mellom 
barnehage og skole. Nedre Høvik FUS barnehage forholder seg til denne 
planen.

I år er det 15 førskolebarn. Det skal være stort å være de største i 
barnehagen. Førskolen skal være viktig i seg selv, og ikke et år på vent 
før den ordentlige skolen. Førskolen er en egen avdeling. Førskolen har 
i år fokus på å være mye ute. Vi bruker grillhytta, leirplassen i skogen og 
resten av barnehagens nærområde. Vi tenker at førskolebarna har behov 
for større utfordringer enn området i barnehagen kan gi. Naturen byr på 
mange motoriske utfordringer med ulendt terreng som fjellknauser og 
mosekledde områder. Motoriske ferdigheter er også viktig for utviklingen 
av språk, og sosial kompetanse. Vi har også fokus på selvstendighet, og 
det å ha troen på seg selv. Gjennom tilpassede oppgaver og utfordringer 
skal barna oppleve mestring og glede ved å lære nye ting. 
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Andre samarbeidsinstanser 

Våre viktigste samarbeidspartnere er foreldrene. FUS har en egen 
serviceerklæring som sier noe om hva foreldrene kan forvente av 
barnehagen, men også hva barnehagen forventer av foreldrene. Hver dag 
i hente/bringesituasjonen utveksles informasjon, og foreldresamtaler 
tilbys foreldrene to ganger i året. Det er hele tiden barnets beste som 
står i fokus. 

Rammeplan for barnehager sier noe om barnehagens samarbeid med 
andre instanser, og her står tverrfaglighet og helhetstenkning sentralt. 
Samarbeid med andre instanser og med andre faggrupper er viktig 
i et forebyggende og helsefremmende arbeid, for å trygge barns 
oppvekstsvilkår. Nedre Høvik FUS barnehage ser blant annet på noen av 
de følgende som sine naturlige samarbeidspartnere.  

  Barnehagens eier
  Barnevernstjenesten
  Pedagogisk psykologisk tjeneste
  Aktuelle skoler
  Helsestasjonen
  Røyken kommune
  Andre barnehager
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