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HEI ALLE BARN, FORELDRE OG ANSATTE,

VELKOMMEN TIL  
GRØNNMYRA FUS BARNEHAGE!
Vi er i gang med vårt ellevte år i Grønnmyra FUS barnehage, og sammen med personalet har 
vi barna i fokus, hos oss kommer barna og leken først.

Årsplanen har flere funksjoner; den skal:

   Være et arbeidsredskap for personalet for å styre barnehagen i en bevisst og ønsket 
retning.

  Gi foreldrene mulighet til å kunne påvirke innholdet i barnehagen.

   Gi informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid til eier, politikere, kommunen, 
barnehagens samarbeidspartnere og andre interesserte.

  Være grunnlag for kommunens tilsyn med barnehagen.

I tillegg til årsplanen har barnehagen velkomstbrev med informasjon til nye foreldre i 
barnehagen, FUS kjedens serviceerklæring, etiske retningslinjer, progresjonsplan for 
fagområdene i rammeplanen, kompetanseplan for personalet og månedsplaner.
I det kommende året skal vi fortsette vårt fokus på lek og lekens betydning for barns 
utvikling. FUS kjeden har et stort fokus på lek å videreføre skolering i Egenledelse i lek og 
læring. Dette i samarbeid med spesialpedagog Marianne Godtfredsen og psykolog Kristian 
Sørensen.

Det er motiverende og en glede og være leder i Grønnmyra! Hver dag ser jeg lekende barn 
og engasjerte og dedikerte ansatte, som skaper hverdagsmagi og opplevelser for barna. Vi 
vil også dette barnehageåret fortsette å være en barnehage fylt med lek, glede, opplevelser, 
varierte aktiviteter. Barna i Grønnmyra skal oppleve at de er viktige som selvstendige 
individer,  og som en del av barnehagens felleskap.

Jeg vil ønske alle et godt og innholdsrikt barnehageår for store og små!

Med vennlig hilsen

Marianne H. Midthun
Daglig leder
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I FUS BARNEHAGENE ER ALLE BARN BEST

DE ER FUS
GRØNNMYRA BARNEHAGE SIN VISJON OG VERDIER

Visjon:

SAMMEN GIR VI BARNDOMMEN VERDI:  
LEK OG GLEDE, HVERDAGSMAGI OG VENNEGARANTI.

En visjon er et ideal vi ønsker å jobbe mot, en ledestjerne der fremme som skal være med å 
styre kursen vår i det daglige arbeidet. 

Lek og glede legger vi til rette for og skaper sammen med barna ved å sette av tid og rom 
til lek i barnehagen både inne og ute. Det handler også om voksendeltagelse, fellesskap, 
venner, flytsone, opplevelser, fantasi, og den kunsten det er å ta lek på alvor samtidig som 
det jo bare er gøy og på liksom.     

Hverdagsmagi er et begrep FUS-kjeden har satt et ekstra fokus på. Det utdeles sågar en 
hverdagsmagipris innad i den 172-barnehager-store kjeden hvert år. Hverdagsmagi for oss 
i Grønnmyra står også svært sentralt, men selv om det kanskje først forbindes med store 
og kanskje spektakulære ting, så kan hverdagsmagi også handle om de små tingene, og de 
nære opplevelsene. Det dreier seg om å være «pålogget» som voksen og klare å se hva 
som opptar barna her-og-nå og skape et magisk øyeblikk i møte med en katt på tur, eller å 
kaste stein i en rolig rennende bekk, eller å plukke de første vårblomstene. Samtidig kan 
det selvsagt være en heldagstur med buss til opplevelsesrike Lekeland, eller overnatting i 
en spennende tretopp-hytte. Hverdagsmagi trenger altså likevel ikke å handle om de mest 
storslåtte oppleggene. Det det handler om er den gode fortryllende følelsen. 

Vennegaranti er en visjon med mye tyngde. Likevel er vennegaranti et ideal og en ledestjerne 
som vi er svært opptatte av og ønsker å jobbe aktivt mot. I første omgang dreier det seg mye 
om å veilede og hjelpe barna våre til å utvikle god sosial kompetanse som blir deres ballast 
i møte med andre både barn og voksne. Vi snakker om «venneanskaffelseskompetanse». 
Dette starter på liten base med blant annet turtaking, det å dele med andre, omsorg, empati, 
fellesskap, trygghet og etter hvert selvregulering ( jeg kan ikke ta lekebilen fra deg selv om 
jeg har lyst på den). Det handler også om å være årvåken som voksen å legge til rette for at 
spirende samspill og positiv kontakt kan bli til vennskap over tid. Samtidig skal alle ivaretas 
og føle seg godt inkludert i fellesskapet.
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Vi legger til rette for gode felles opplevelser, knytte relasjoner og å leke sammen på en 
dynamisk og fin måte. De aller fleste barn utvikler naturlig en god vennekompetanse, dette 
innebærer både det å klare å begynne et vennskap, men også det å holde på et vennskap 
over tid. Samtidig vil det alltid være noen barn som også strever litt med dette. Her blir den 
voksnes evne til å observere og ta tak svært viktig. Vi jobber derfor mye med lekegrupper. 
Dette for å legge til rette for relasjonsbygging for de som kanskje synes 
det er vanskeligere å søke kontakt med andre og å holde på den 
når hele avdelingen er samlet. Dette blir også en lek som den 
voksne kan observere og delta i på nærmere hold enn ellers. 
Barna får her veiledning, hjelp og støtte til å mestre et positivt 
samspill med andre og å opprettholde dette over tid. Dette 
er en kontinuerlig oppfølging alle barn får gjennom hele 
barnehageløpet ut i fra deres individuelle behov. 

Verdier: 
I GRØNNMYRA ER DET GLØDENDE,  
SKAPENDE OG TILSTEDEVÆRENDE VOKSNE. 

GLØDENDE:
Vi har et engasjert personale. Vi tar barnas initiativ og innspill på alvor, og er impulsive og 
viser glede.

SKAPENDE:
Store og små innspill blir møtt med anerkjennelse, og det blir tatt med videre i vårt arbeid.  
Vi er fantasifulle, kreative, nysgjerrige og lekende. 

TILSTEDEVÆRENDE:
Personalet er engasjerte og oppmerksomme. Vi observerer, oppmuntrer, motiverer og 
inspirerer hverandre og barna. Vi finner ikke lykken – vi skaper den.



7

HOVEDMÅL FOR FUS – BARNEHAGENE
  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 at 
innspillene deres teller.

  FUS – barn har det gøy i barnehagen.

Barnehagens tiltak for å oppnå målene:

  De voksne er gode rollemodeller.

  Vi har fokus på barns mestring.

  Vi anerkjenner barna på en positiv måte.

  Vi tilrettelegger for lek og aktiviteter.

  Vi har god kommunikasjon med barnas hjem.

  Vi lytter og tar tak i barnas interesser.

  Vi legger til rette for at barna skal få medvirke i egen hverdag.

  Vi lytter og stiller barna åpne spørsmål.

  De voksne deltar og legger til rette for gode lekemuligheter i 
barnehagen.

  Vi vektlegger humor og glede.

FUS TILTAK FOR Å OPPNÅ MÅLENE:

   Personalet deltar på kompetanseutvikling gjennom FUS 
skolen.

  Personalet deltar på veiledning.

  Personalet følger retningslinjene til Smartmat.

  Personalet følger FUS standarder.
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STYRINGSDOKUMENTER
Denne pedagogiske årsplanen er med på å sikre kvaliteten i arbeidet med barna i 
barnehagen. Planen må sees i sammenheng med de andre styringsdokumentene som 
barnehagen er forpliktet til. Disse styringsdokumentene er: 

  Barnehageloven og forskrifter 

  Rammeplanen for barnehager 

  FNs barnekonvensjon

  Barnehagens vedtekter 

  Serviceerklæringen 

  FUS sitt kundeløfte

  Etiske retningslinjer 

  Progresjonsplan for fagområdene i barnehagen

  Månedsplaner

  Kompetanseplan for personalet

BASEBARNEHAGE
Grønnmyra FUS barnehage ble bygget som en basebarnehage. Vi har valgt å dele 
barnegruppen inn i stor base og liten base. Innenfor basene er det igjen delt inn i team. På 
lite base er barna fra ca. 0-3 år og på stor base fra 2-5 år. Vi har også en utegruppe for de 
som går siste året i barnehagen og noen av de eldste 4 åringene..

TEAMENE
På hvert team er det faste barn og faste voksne. Hvert team har en pedagogisk leder, som 
sammen med sine pedagoger, fagarbeidere og pedagogiske medarbeidere har ansvar for den 
pedagogiske gjennomføringen, samt foreldresamarbeidet på sitt team.

Våre team på liten base:
Sukkererten og Eplekarten

Våre team på stor base: 
Kruspersillen, Knaskerøttene og Brennesla.
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OVERGANG BARNEHAGE  
TIL SKOLE
BRENNESLA / 5-ÅRS KLUBB
Brennesla er utegruppa i Grønnmyra og er i hovedsak et tilbud for barnehagens 5 – åringer. 
Brennesla har egen garderobe og egen del av barnehagen som de disponerer.  Brennesla har 
et eget turområde i Sørskogbygda med utekjøkken, tre lavvo, gapahuk, utedo og selvlagde 
utelekeapparater. Vi har også egen minibuss som er daglig er i bruk til Sørskogbygda og 
andre turmål.

Mange av aktivitetene på Brennesla, men kanskje 5 års klubben som holdes en gang pr. uke, 
vil dette siste året gi en forsmak på skoletilværelsen. Gjennom lek og aktiviteter vil barna bli 
kjent med tall, mengde, begrepslæring og bokstaver, som er noe av det de senere vil møte 
igjen på skolen. I dette arbeidet bruker vi også digitale verktøy.

I løpet av året på Brennesla vil barna forberedes til skolestart ved at det aktivt jobbes med å 
gjøre dem mest mulig selvstendig. Det vil si lære seg å vente på tur, motta beskjeder, finne 
frem klær, ta ansvar for egen av - og påkledning, rydde på plass etter seg, etc. 

I tillegg til vårt eget arbeid i barnehagen samarbeider vi også med kommunen og våre skoler 
i Elverum. Skjematisk oversikt over samarbeid med kommunen og overgang fra barnehage til 
skole finnes på Elverum kommune sin hjemmeside.
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FAGOMRÅDENE
Barnehagen er gjennom rammeplanen forpliktet til å jobbe aktivt med de 7 fagområdene 
som skal gjenspeile barnas interesser, trivsel, helse, egenverdi og utvikling. Arbeid med fag-
områdene er en naturlig del av barnas hverdag og skal oppleves som meningsfullt og morsomt. 

KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST.
Barna skal oppleve glede og spenning ved høytlesning gjennom aktiv bruk av tekst og 
litteratur. Barnehagen skal bidra til barnas språklig nysgjerrighet gjennom, rim, regler, sang og 
språkstimulering. Barna skal daglig få oppleve gode samtaler i samspill med barn og voksne.

KUNST, KULTUR OG KREATIVITET.
Barnehagen skal motivere barna og gi de muligheten til å utrykke seg gjennom ulike 
estetiske former som dans, drama, musikk, formingsaktiviteter og la de delta i ulike kunst og 
kulturopplevelser.

ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI.
Barna skal få kjennskap til samfunnets arv, fortellinger og tradisjoner.  De skal lære om 
høytider og bli kjent med ulike religioner og livssyn som er representert i barnehagen. Barna 
skal lære om normer og verdier, utvikle gode holdninger, ha respekt for hverandre, og gi de 
forståelse av likheter og ulikheter i samfunnet. Barnehagen skal jobbe med toleranse, og gi 
rom for gode samtaler og undring. 

ANTALL, ROM OG FORM  
Barnehagen skal ta utgangspunkt i barnas lek, og legge til rette for at barna skal utforske 
og oppdage matematikk i hverdagen og stimulere barnas nysgjerrighet og undring. Barna 
skal få mulighet til å arbeide med sortering, telling, ulike former, mønster, størrelser og 
systematisering og lære enkle matematiske begreper m.m.

KROPP, BEVEGELSE, MAT OG HELSE
Barnehagen skal legge til rette for at alle barn skal få oppleve bevegelsesglede, matglede, 
mentalt og sosialt velvære, fysisk og psykisk helse.  Barna skal få mulighet til allsidig fysisk 
aktivitet og hvile, samt motiveres til å spise sund mat og få forståelse for at sunn mat bidrar 
til god helse.   
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NATUR, MILJØ OG TEKNOLOGI
Barnehagen gir muligheter for opplevelser og erfaringer i naturen året rundt. Barna skal få 
kunnskap og erfaring med dyr, planter og økosystemet, samt eksperimentere med naturens 
fysiske lover. De skal få mulighet til å bruke tekniske hjelpemidler som digitale verktøy, 
kamera, og lekemateriell.

NÆRMILJØ OG SAMFUNN
Barnehagen skal bidra til at barna blir kjent med eget nærmiljø og samfunn. De skal få 
utforske og bli kjent med ulike arbeidsplasser og institusjoner samt lære og orientere seg 
i nærmiljø på en trygg måte.  Bana skal få mulighet til å bli kjent med andre minoriteter og 
kulturer, fremme likestilling og bli kjent med ulike tradisjoner og levesett.
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PROGRESJONSPLAN
Progresjon betyr fremskritt. Det du ikke får til i dag, klarer du 
i morgen. Progresjon er en prosess, og vi i barnehagen vil 
delta, støtte, motivere, samhandle, inspirere, og veilede 
barna i denne prosessen. Vi vil hjelpe barna i å tilegne seg 
nye erfaringer, ny kunnskap, oppleve mestringsfølelse og 
opplevelsesglede, og å ha troen på seg selv.

Våre progresjonsplaner beskriver hvordan vi jobber med 
de ulike aldersgruppene innenfor Rammeplanens 7 fagområder. 
Progresjonsplanen vår er en oversikt over de ulike utviklingsmålene 
barnehagen legger til rette for at barna, innenfor de ulike 
aldersgruppene, strekker seg mot. Barn i ulike aldre har ulike behov og ferdigheter. Planen 
vises i det daglige pedagogiske arbeidet vårt. I FUS er leken alltid i fokus og fagområdene 
opptrer aldri alene.

Progresjonsplan har vi som et vedlegg til Årsplanen, denne brukes aktivt på Teamene. Be 
gjerne om en kopi hvis du vil lese den. Progresjonsplan finnes også på vår hjemmeside. 

OMSORG, LEK, LÆRING  
OG DANNING
Omsorg skal prege alle situasjoner i barnehagen. Personalet skal være lydhøre, vise nærhet, 
innlevelse og evne og vilje til samspill. Vi skal være gode rollemodeller, møte barna med 
empati, medmenneskelighet, glede, humor og omtanke. Vi skal også se hvert enkelt barn.

Leken er den aller viktigste læringsarenaen for barn, samtidig som lek også er barns måte å 
være på og ikke alltid skal brukes som et middel for læring. Lek skal også innimellom bare 
få være lek uten noen bakenforliggende agenda. Gjennom lek sosialiseres barn. De knytter 
vennskapsbånd og har det gøy. Leken har en egenverdi og det skal legges til rette for mye 
lek og gode lekearenaer. Personalet skal være tilstede og delta i leken på barnas premisser 
slik at de kan utvikle sin identitet. FUS sin storsatsing frem til og med 2021 er å sette fokus 
på barns egenledelse i lek og læring. Se eget avsnitt. Læring skjer formelt og uformelt hele 
tiden. Gjennom planlagte og organiserte aktiviteter legges det til rette for formell læring. 
Uformell læring skjer i hverdagsaktiviteter, lek og andre her-og-nå-situasjoner. De syv 
fagområdene i rammeplanen sier noe om hvilket innhold vi skal innom når vi legger til rette 
for læring i barnehagen. 
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Danning har i den nye formålsparagrafen erstattet begrepet 
oppdragelse. Vi forstår det som at danning er en prosess der både 
ytre faktorer som påvirker deg og dine egen indre tankeprosesser er 
med på å forme den du er og blir. Videre er du også selv med på å 
påvirke og forme det og de du har rundt deg. Vi voksne i barnehagen 
er aktive deltagere i barnas danningsprosess. Det er vi gjennom 
dialog, diskusjoner og refleksjoner, men også gjennom å vise hva vi 
gjør og hvem vi er. Vi overfører normer og regler til dem som de igjen 
kan handle ut i fra og føre videre, og vi skal gjøre vårt beste for å være 
gode rollemodeller i ulike situasjoner. Vi skal også vise respekt og lytte til barna 
for å skape dynamikk i danningsprosessen. Slik påvirker de også miljøet de er i.   

BARNS MEDVIRKNING 
FUS barn gleder seg til ”resten av livet”. De vet at de har påvirkningsmulighet og at 
innspillene deres teller. 

Barn har rett til å delta i og bidra til barnehagenes daglige virksomhet.

Vi mener at barna skal ses på som subjekter fra begynnelsen av livet, vi skal derfor forme 
dagen sammen med barna, og i samspillet sammen med oss kommer kvaliteten i barnehagen 
til utrykk. Både kroppslig og språklig utrykk må fanges opp. Barna skal oppmuntres til å gi 
utrykk for sine tanker og meninger. Vi vil gjennom samtaler med barna, samlingsstunder og 
observasjoner fange opp hva som er viktig for hver enkelt. I barnehagehverdagen skal det 
settes av tid til å lytte og ha samtaler med barna. Vi som ansatte i barnehagen har ansvar for 
at hverdagen i barnehagen preges av å oppriktig se, høre og lytte til barnet.   
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SATSINGSOMRÅDER: FYSAK
Barn er naturlig aktive og det er viktig å kunne legge til rette slik at de får utfolde seg på best 
mulig måte. Vi i Grønnmyra FUS barnehage har valgt å ha fokus på fysisk aktivitet.  
Det vil si at elementer av fysisk aktivitet alltid skal være tilstede i vår hverdag.  
Dette gjelder når vi jobber med ulike temaer, men også når vi forbereder for eksempel 
høytider som jul eller påske. Variert fysisk aktivitet er viktig for motorisk utvikling og kropps-
beherskelse. Samt at det er en viktig kilde til 
livsglede og mestringsfølelse.  
Vi er ute i all slags vær, noe som både er fasci-
nerende og inspirerende.

Vi tilbyr barna:

  Vinteraktivitetsdag

  Minirøris

  Faste turdager

  Ute minimum 2 timer hver dag 

  FUS – smartmat

   Vannlek for de små, svømming for de 
store

  Klatring

   Fysak kiste (hjelpemiddel til forskjellige 
aktiviteter)

  Turnhall
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BARNS EGENLEDELSE I LEK OG LÆRING
Egenledelse er en persons evne til å være aktiv og selvstendig i en oppgave over tid. Det er 
også en samlebetegnelse på de to overordnede funksjonene i hjernen som setter i gang og 
regulerer adferden vår. 

Vi kan dele et menneskes egenledelse inn i to:
Vår mentale kapasitet som har med planlegging, organisering og arbeidshukommelse å gjøre, 
og det sosiale som har med igangsetting, fleksibilitet, selvregulering (følge regler) og selv-
monitorering (se sine egne feil) å gjøre.

Alle disse egenskapene er altså svært viktige både i forhold til det å kunne gjennomføre selve 
leken som en «oppgave», og i forhold til det å kunne skaffe seg venner, komme inn i lek med 
andre, initiere lek selv, utvikle og stå i lek over tid (samspill med andre). Det er avgjørende for 
evnen til å skape sosiale relasjoner og stå i dem også videre i livet, og ikke bare i barnehagen.

Vi i Grønnmyra FUS barnehage har fokus på barnets iboende muligheter og at vi som 
profesjonelle ansatte skal hjelpe barnet på veien til å bli den beste utgaven av seg selv. De to 
første årene i et barns liv er de to viktigste. Barn som er i førskolealder er i en livsfase hvor læring 
og utvikling skjer raskere enn på noe annet stadium i livet. Ikke bare skjer utviklingen raskere enn 
i andre livsfaser, men barnet er også mer avhengig av sine nærpersoner enn senere i livet. 

Den voksnes rolle som støttespiller, veileder og tilrettelegger er derfor svært viktig i leken. 
Kanskje spesielt i rolleleken hvor samspillet barn imellom ofte er tettere og mer avansert og 
hvor mulighetene for å utvide temaet er så stort. Barn skal oppmuntres til å ta egne valg og 
finne løsninger og strategier selv og i samspill med andre. FUS holder kurs for alle ansatte i 
perioden frem til og med 2018. Vi er allerede godt i gang med dette.
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Her vil vi få en bevisstgjøring og veiledning i hvordan voksne aktivt kan forholde seg til lek 
og spesielt rollelek og videreutvikle og utvide den sammen med barna. F.eks kan en enkel 
flyplasslek med billetter i en kasse og ombordstigning på flyet bli til en avansert lek med 
innsjekk av bagasje, boardingpass, sikkerhetskontroll, flygeledertårn, med flere fly med 
kaptein og kabinansatte. Vi voksne kan hjelpe til med rekvisitter, og ofte har barna det like 
morsomt når de lager rekvisitter, som de har når de leker selve leken. Underveis lærer barna 
en hel masse, og de får gjøre selv, og erfare. De utvikler sine egenledelsesevner som de tar 
med seg videre både inn i skolen og senere i arbeidslivet.

Det er ikke bare de eldste barna som gjennom leken utvikler sin egenledelse. Også de minste 
barna «toddlerne» (de som stabber og går) utvikler sine egenledelsesferdigheter gjennom 
lek og erfaring. For eksempel en liten gutt som ikke kommer oppi en ballbinge, kan streve og 
bli frustrert, men plutselig får han øye på en tom lekekasse som står like ved. Han går bort 
og flytter kassen inntil ballingen, og slik klarer han å klatre oppi og nå målet sitt. Gutten har 
brukt sine egenledelsesfunksjoner for å løse et problem.

Igangsetting
- ta initiativ til sosialt samspill

med andre barn, og komme
i gang med lek og aktiviteter

Organisering
- holde orden

på informasjon og
aktiviteter

Arbeidshukommelse
- tenke og huske samtidig,
driver oppgaver fremover

i logisk rekkefølge

Fleksibilitet
- evne til å takle overganger,

skifte oppmerksomhet og 
variere mellom ulike

aktiviteterSelvregulering
- regulere og

kontrollere egne
følelser og handlinger

Selvmonitorering
- bevissthet om hvordan egne

handlinger og oppførsel skaper
reaksjoner hos andre, og

hvordan andres atferd
påvirker en selv

Planlegging
- sette mål og lage

effektiv plan/strategi
for å nå målet
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KULTUR FOR LÆRING
Grønnmyra er en del av forbedrings- og innovasjonsarbeidet Kultur for læring, Kultur for 
læring deltar alle grunnskoler (2016-2020) og barnehager (2017-2021) i alle kommuner i 
Hedmark. Kultur for læring er en felles satsing for utvikling av god kultur for læring og 
utvikling i hele fylket. 

Kultur for læring skal prege alle som arbeider med og i barnehage og skole, fra skoleeiere/
barnehagemyndigheter ut til den enkelte ansatte i barnehagen og lærere i skolen. Prosjektet 
er planlagt slik at pedagogisk praksis forbedres kollektivt i alle barnehager og skoler. I Kultur 
for læring skal alle delta sammen slik at den samlede kompetansen og kapasiteten forbedres. 

Kultur for lærings overordnede målsetninger for barnehage og skole er:

   Barns språklige og sosiale kompetanse skal heves, og de skal forberedes til framtidens 
utdannings- og samfunnsliv.

   De faglige resultater i grunnskolen i Hedmark skal heves, og alle barn og unge skal 
i sterke grad tilegne seg kompetanse tilknyttet de 21. århundres ferdigheter (kritisk 
tenkning, problemløsning, kreativitet, kommunikasjon, ny informasjonsteknologi, 
samarbeid og medborgerskap).

   Alle ansatte i barnehage og skole samt på kommunalt nivå skal øke sin kompetanse 
gjennom en kollektiv og samordnet kompetanseutvikling i profesjonelle 
læringsfellesskap.

   Ulike kartleggingsresultater og andre data skal brukes aktivt på alle nivå i 
utdanningssystemet for å forbedre den pedagogiske praksis.

   Styrende myndigheter, forvaltningen, høyere utdanning og interesseorganisasjoner skal 
ha et nærmere og mer forpliktende samarbeid.
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PLANLEGGING, DOKUMENTASJON OG 
VURDERING
«Barnehagen er en pedagogisk virksomhet som skal planlegges, dokumenteres og vurderes» 
(RP)

PLANLEGGING:
Vi planlegger virksomheten vår for å bli best mulig på det vi gjør. Planene danner grunnlaget 
for det pedagogiske arbeidet og skal sikre at vi med utgangspunkt i vår kunnskap om barns 
utvikling og læring legger til rette for en god barnehagehverdag.
Barnehagens overordnende mål, observasjoner, tilbakemeldinger fra barna og foresatte, 
samt våre pedagogiske vurderinger ligger til grunn for våre planer.
Det er viktig å ha gode planer samtidig som man evner å se situasjoner i her og nå 
perspektivet. Det er viktig at barna skal få medvirke og at innspillene deres telles!  

DOKUMENTASJON:
Dokumentasjon er synliggjøring av arbeidet som gjøres i barnehagen. Det skal gi foreldre 
og samfunnet for øvrig, innsy i arbeidet vi gjør. Dette skjer på ulike måter. Vi tar bilder av 
barnas hverdag i barnehagen, vi bruker i enkelt tilfeller video, vi utfører barnesamtaler, 
månedsplaner, månedsbrev, hjemmesiden samt Facebook.

Dokumentasjon hjelper oss å reflektere over arbeidet som er gjennomført og vurderinger 
som gjøres vil også fungere som et verktøy for oss når nye planer skal legges.

VURDERING:
Vi observerer og evaluerer fortløpende det arbeidet vi gjør og måten vi gjør dette på 
gjennom hele året. Dette gjør vi på team og personalmøter, samt planleggingsdager. I tilligg 
må de voksne reflektere rundt hvordan egen adferd påvirker barnas adferd og samspillet seg 
i mellom.

FUS-barnehagene utgir både bruker og medarbeiderundersøkelser svarene der gir også 
grunnlag for evaluering og videreutvikling. 
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PERSONALSAMARBEID OG KOMPETAN-
SEUTVIKLING 
Vårt mål er å skape en arbeidsplass hvor personalet opplever at de får brukt seg selv, sine 
interesser og kompetanse på best mulig måte. Gjennom gode planleggingsrutiner, faglig 
oppdatering og et godt arbeidsmiljø ønsker vi og skap en god arbeidsplass, som igjen vil 
komme alle barna i Grønnmyra FUS barnehage til gode. Det er avsatt 5 planleggingsdager i 
året hvor vi felles skal jobbe med mål, etikk, pedagogisk dokumentasjon, samarbeid, HMS, 
Tema arbeid, planarbeid, førstehjelpskurs, eventuelt andre felles kurs m. m.

FUS skolen som arrangeres for alle ansatte er et av virkemidlene barnehagen har for å nå 
FUS sine hovedmål. I tillegg har FUS inngått et samarbeid med Marianne Godtfredsen og 
Kristian Sørensen hvor satsningsområdet er «Egenledelse i lek og læring». Dette samarbeidet 
innebærer kursing av ansatte og målrettet arbeid internt i barnehagen. 
 
Felles målsetning for perioden er:

«SAMMEN GIR VI BARNDOMMEN VERDI –  
HOS OSS KOMMER LEKEN FØRST!»

Møtevirksomhet:
Alle team har team møte 1 gang hver 14 dag. 
1 gang i uken har vi ledermøte med alle Ped lederne og Daglig Leder
Ca. 1 gang i måneden har vi personalmøte 2 timer på kveldstid.

Kompetanseheving i personalet:

   Alle ansatte får hvert år delta på livredningskurs; hjerte – og lungeredning med 
Akuttgruppen.no. Samt livredningsprøve i basseng for de som har ansvar for 
barnegrupper i basseng.

  Vi har veiledning av nyutdannet pedagoger og egen opplæringsplan for nyansatte.

  Vi har kurs i brannvern Og HMS for barnevernleder, verneombud og leder

   Vi har egne kurs for våre pedagoger, fagarbeidere og pedagogiske medarbeidere i vårt 
nettverk.

   Vi deltar på FUS- skolen – som er et kurstilbud til assistenter og pedagoger for at FUS-
barnehagene skal nå sine 4 hovedmål.

   Vi har stor satsing på egenledelse i lek og læring! i perioden 2013 – 2019 har alle ansatte 
fulgt en kursrekke med forfatterne av boken Egenledelse i lek og læring.Dette vil 
fortsette for 2019-2021 gjennom Zelo som er  –e-lærings økter for hele personalgruppen.

   kultur for læring.

Vi prøver også så langt det lar seg gjøre å delta på kursene vi får av Elverum kommunen – 
kompetansetiltak.   
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SAMARBEIDSPARTNERE
Barnehagen har samarbeid med følgende instanser:

  FUS driftsorganisasjon/Trygge barnehager (eier)

  Elverum Kommune

  Skolene i Elverum (overgang barnehage/skole)

  PPT

  BUP

  Barnevernstjenesten

  Bedriftshelsetjenesten HMS – øst

  Akutt medisinsk kompetanse (førstehjelp)

  Salvus (ivaretar lekeplass sikkerhet)

  Fus barnehagens nettverk E6 for Oppland og Hedmark 
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NOTATER:
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NOTATER:



Grønnmyra

Kontaktinformasjon:

Marianne H. Midthun
Daglig Leder

E-post: dl.gronnmyra@bhg.no

E-post til basene
brennesla@gmail.com
basestor@gmail.com
litenbase@gmail.com

Grønnmyra FUS barnehage as

Rudolf Rasch vei 2
2406 Elverum

Telefon 62 42 63 30
www.gronnmyra.bhg.no

Telefon basene
Brennesla: 90144995
Stor – base: 94147487
Liten – base 94137548


