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1. INNLEDNING 

Årsplanen for Mellom-Nes FUS barnehage er et dokument hvor vi presenterer barnehagens 
mål og innhold. Den er et viktig redskap for personalets planlegging og evaluering av eget 
arbeid, og for foreldrenes mulighet til å kunne påvirke innholdet i barnehagen. Samtidig 
fungerer den som god informasjon og dokumentasjon for foresatte, eier, tilsynsmyndighet, 
våre samarbeidspartnere og samfunnet for øvrig. 

Årsplanen må leses i sammenheng med Lov om barnehager, FNs barnekonvensjon, 
Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver og FUS serviceerklæring og etiske 
retningslinjer.  

Videre forholder vi oss til barnehagens vedtekter, forskrift om miljørettet helsevern, 
og interne planer som månedsplaner, ukeplaner, plan for etikk, plan for personalets 
kompetanseoppbygging samt fortløpende prosjektplaner og informasjonsmateriell.

Mellom-Nes FUS barnehage AS ble åpnet i august 2014 og er en fem avdelings barnehage 
med to småbarnsavdelinger og tre storbarnsavdelinger fordelt på to etasjer. Vi har en flott 
skjermet uteplass bak bygget.

I Mellom-Nes FUS barnehage har vi språk, egenledelse i lek og læring, SmartMat og «lekende 
læring» som satsingsområder. Leken er det viktigste i barnehagen. Barna lærer gjennom lek, 
de får venner i leken, de lærer språk, og de kan eksperimentere og gjøre seg nye erfaringer. 
Leken gir livsglede og mulighet for utfoldelse, og vi voksne skal gi tid og plass for leken. 
Vi er 21 ansatte i Mellom-Nes FUS barnehage som er opptatt av å skape et godt faglig 
og sosialt miljø. Vi har fokus på hvert enkelt barn og barn i gruppe, samt hver enkelt 
arbeidstaker. Vi er også så heldige å ha en utdannet kokk som lager varm mat til barna og 
personalet fire dager i uken. 

Mellom-Nes FUS barnehage drives av FUS barnehager AS, som igjen eies av Trygge 
Barnehager. Dere kan lese mer om selskapet på: www.tryggebarnehager.no 
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2.  BARNEHAGELOVEN 

§ 1. FORMÅL
Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg 
og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal 
bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt 
for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og 
solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i 
menneskerettighetene.

Det setter krav til oss om å gjøre barnehagen til en arena for samarbeid, slik at barna får en 
god start.

3. RAMMEPLANEN 

Rammeplanen er statens retningslinjer for innholdet i barnehagen. Planen består av flere 
områder som både setter klare krav til oss og gir oss gode muligheter for å vektlegge 
områder vi selv ønsker.

Rammeplanen er:
• For barnehagens personale. 
• Et redskap for planlegging, dokumentasjon og vurdering.
• For foreldre/foresatte, for å gi innsikt i barnehagens virksomhet og mulighet til 

medvirkning og medbestemmelse i henhold til barnehageloven § 4.
• Barnehageeiere, kan fastsette retningslinjer for lokal tilpasning av rammeplanen.
• (§ 2) og har ansvar for at den enkelte barnehage har de nødvendige rammebetingelsene.
• For kommunen, som har ansvar for å føre tilsyn med at alle barnehagene i kommunen 

driver i samsvar med lov og forskrifter.
• Rammeplanen vil med sine 7 fagområder sammen med satsningsområdene danne 

innholdet i hverdagen i Mellom-Nes FUS barnehage.
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FNS BARNEKONVENSJON.
Vi jobber for å styrke barnas rettigheter. Barnekonvensjonen har klare forventninger til 
hvordan barna skal ha det, og hvordan de skal synliggjøres i hverdagen.

• FNs barnekonvensjon handler om barns rettigheter og er derfor et viktig 
styringsdokument for oss.

• FNs barnekonvensjon viser at grunnlaget for frihet og verdighet skal anerkjennes hos alle 
mennesker. 

• FN definerer alle under 18 år som barn og man skal betraktes som et kompetent og 
selvstendig individ, med rett til å uttrykke sine egne meninger. Uavhengig av kjønn, 
språk, religion, etnisk og sosial opprinnelse, funksjonshemming mv.

• Se for mer informasjon: http://barneombudet.no/dinerettigheter/barnekonvensjonen/

4.   OVERSIKT OVER ANDRE 
STYRINGSDOKUMENTER 

• Vedtekter 
• Serviceerklæring 
• Etiske retningslinjer 
• Forskrift om miljørettet helsevern 
• Månedsplaner/ukeslutt
• Langsiktig kompetanseplan for personalet 
• Lokale planer for barnehagen, progresjonsplaner avdelingsvis for fagområdene iht. 

barnas alder og utvikling
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5.   VERDIGRUNNLAG  
OG MÅL - FUS 

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

FUS HAR 4 HOVEDMÅL SOM VI JOBBER MED HVER DAG.

FUS barn har et positivt selvbilde
 •  Vi tror på at barnet gjennom mestring og positive tilbakemeldinger styrker sitt 

selvbilde og utvikler en god selvfølelse. Anerkjennelse og nærvær er sentrale punkter 
for å jobbe med dette. 

FUS barn er trygge og forskende, trives i lek og har vennekompetanse
   •  Barnet lærer gjennom det å ha det gøy og utforske innhold og i den ramme som leken 

danner. Venner er en viktig del i både det å styrke selvfølelsen og kompetansen til 
barnet for å få venner. Vi jobber med dette på samlingsstunder, daglige gjøremål, hvor 
vi utfordrer barnet til å ta stilling til sine handlinger og sette ord på dem.

FUS barn gleder seg til ”resten av livet”, de vet at de har påvirkningsmulighet og at 
innspillene deres teller
 • Å glede seg til resten av livet. 
 • Kan påvirke dine omgivelser. 
 • Forventninger til fremtiden. 
 • Vet at din stemme er viktig og det gir det enkelte barn medvirkning.

FUS barn tenker tilbake på barnehagetiden med glede og fryd
 • Vi ler og gleder oss sammen.
 • Setter ord på det vi opplever. 
 • Barnet skal oppleve seg selv som en betydningsfull person.
 • Ha gode miner fra tiden i barnehagen og kan nyttiggjøre seg av erfaringer. 

Hvert barn skal bli den beste utgaven av seg selv
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6.   BARNEHAGENS 
SATSINGSOMRÅDER 

Gjennom hele barnehageåret har vi fokus på; språk (s.12), egenledelse i lek og læring, 
SmartMat og Lekende læring. 

Vi knytter inn rammeplanens 7 fagområder med satsningsområdene og avdelingene har 
planer for hvordan dette skjer i praksis.

LEKENDE LÆRING  
«Lekende læring» er et opplegg vi startet med i 2016. Det er læring igjennom bevegelse. Å 
bevege seg er naturlig for mennesker og all sanse motoriske bevegelser øker oppbevaringen 
av kunnskap. Vi bruker «Lekende læring» til læring av tall, bokstaver, bokstavlyd, språk, 
farger, form og antall. Vi bruker forskjellige bevegelser for å flytte barna rundt i rommet for å 
øve på ulike fysiske faktorer som finmotorikk, grovmotorikk, styrke, utholdenhet og balanse. 
Barna utfordres også i samspill og samarbeid under lekende læring-oppleggene. Vi har 
forskjellig rekvisita til opplegget, og barna får lov til å leke med disse når vi lærer sammen. 
Alle avdelingene bruker” Lekende læring” systematisk, tilpasset til alder og utvikling. 
«Lekende læring» bidrar til å øke kvaliteten på det pedagogiske opplegget. Barna lærer 
gjennom lek, bevegelse og ulike sanser på en faglig og målrettet måte. 

EGENLEDELSE I LEK OG LÆRING
Teorien om egenledelse baserer seg på etablerte pedagogiske teorier, nyere forskning 
på barns utvikling og moderne kunnskap om hjernen. Fokus i satsningsområdet er det 
dynamiske samspillet mellom hjernens utvikling av barnets atferd og miljøets påvirkning og 
rollelekens betydning når det gjelder utvikling av barns egenledelsesfunksjoner. Egenledelse 
omtales ofte som hjernens dirigent, og er avgjørende for at barn lykkes med sosialt samspill, 
deltagelse og medvirkning i barnehagen. Gode egenledelsesfunksjoner danner grunnlaget for 
at barn kan utvikle og opprettholde vennskap. Våre ansatte skal være de beste til å bygge 
opp barns relasjon- og vennekompetanse. Når barna lærer seg å samhandle med andre, 
legges samtidig grunnlaget for læring og sosial kompetanse gjennom hele livet. 

SMARTMAT
Om FUS barnehagenes fokus på sunne matvaner og matglede, vises i våre retningslinjer. 
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MAT/SMARTMAT
Vi i FUS vil at barna skal ha gode matvaner og ha et godt forhold til mat og få positive 
opplevelser om sunn mat. Vi jobber sammen med Berit Nordstrand.

Smartmat er: 
• Flere grønnsaker til måltidene
• Bruk av mest mulige rene råvarer, fisk og kjøtt
• Oppmerksomhet på næringsrikt korn
• Balansering av inntaket av ulike typer fett 
• Vi bruker naturlige søtningsstoffer – bær og honning
• Balanse mellom varme måltider og brødmåltider
• Vann brukes som tørstedrikk 

MAT OG HELSE:
Matlaging med barna. Barna bidrar etter egen evne i matlagingen (lage, kutte, skjære, smake 
på, lukte på, rydde, sortere og telle). Det er viktig at barn får oppleve det å være med i 
fellesskapet og være med i matlagingsprosessen. 

Få mer bevissthet om maten, hva som er sunt/usunt og hva som skjer med kroppen når man 
spiser.

Sunn mat forsterker byggeklossene i kroppen slik at barnet får mer energi til å bruke i 
hverdagen. Sunn mat leder til en positiv holdning og bedre konsentrasjonsevne.

MAT RUTINER HOS OSS:
Frokost serveres (matpakke hjemmefra) kl.08.00-08.30. Til lunsj er det 
varmmat fire ganger pr. uke og brødmat en gang pr. uke, matmeny 
kommer for hver måned. Lunsjen er ca. kl.11-11.30.  Mellommåltid 
serveres ca. kl. 14.00 og den består av knekkebrød med ulike 
pålegg, grønnsaker og frukt. I tillegg til frokost skal foreldre ta 
med matpakke til tur-dagen som er en gang pr. uke. 
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7.  BARNS MEDVIRKNING 

Barnehagen skal ivareta barnas rett til medvirkning og dette gjør vi i Mellom-Nes FUS 
barnehage ved å legge til rette for og oppmuntre til at barna kan få gi uttrykk for sitt syn på 
barnehagens daglige virksomhet. Alle barn skal kunne erfare på få innflytelse på det som 
skjer i barnehagen. Barna skal ikke overlates til et ansvar de ikke er rustet til å ta, vi tar 
hensyn til barnas alder og modenhet.

• Vi lytter til barnas innspill. Barnet har rett til å komme med innspill, bli hørt, sett og 
oppleve dette som meningsfylt.

• Barnets uttrykk er både non-verbale og verbale og det er viktig at de voksne er 
oppmerksomme på barnas signaler og uttrykk.

• Barnet skal oppleve seg selv som en verdifull person som kan uttrykke sine holdninger 
og får oppleve dem som en del av beslutningsgrunnlaget.

• Barnet selv får bestemme for hva slags pålegg og mat det vil ha. 
• Bestemme egen drikke - vann eller melk. 
• Det enkelte barn får utrykke sine egne meninger. 
• Hvert barn blir sett og hørt. 
• Barna medvirker i aktiviteter og samlinger. 
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8.   OMSORG, LEK OG LÆRING 
OG DANNING, VENNSKAP 
OG FELLESSKAP, 
KOMMUNIKASJON  
OG SPRÅK 

OMSORG
Hver dag har vi et fang å sitte på, en hånd å holde i og når verden ikke er med deg, er 
det viktig at vi har tid til å trøste og vise omsorg. De voksne anerkjenner barnets følelser 
gjennom et barneperspektiv, hvor det er lov å være sur og sint. Vi har samlinger og lytter til 
andre forteller og stiller spørsmål. Gjennom vårt møte med barnet, er det viktig at vi ser og 
hører det og gir oppmerksomhet. Alle barn er unike og skal behandles deretter. Vi skal se det 
beste i hvert barn – Alle barn er best.

LEK OG LÆRING
Hos oss kommer leken først. Barnet lærer hele tiden, gjennom ulike situasjoner, lek, 
planlagte og spontane aktiviteter i samspill med andre. Barnet lærer gjennom øvelse og 
opplevelse av mestring.

Vi jobber med å styrke barnets lek, ved å gi dem mye inspirasjon og mulighet, tid og rom for 
lek. Vi kan være både deltakende og veiledende i leken. 

Lek og glede er det barn gjør. Når de leker og viser begeistring i å nå deres mål og samtidig 
få fylt deres behov. Leken består av fantasi og en forståelse av det barna opplever i deres 
hverdag. De to begrepene danner utgangspunktet for leken. Barna leker det de opplever og 
det som de ønsker å forstå. Vi gir dem innspill til dette i gjennom aktiviteter, leser bøker, ha 
dramaopplevelser og ikke minst gjennom det de opplever med dere som foreldre.

Hverdagsmagi er så mye og er ofte rett foran nesen på oss. Magien er det å se en båt finne 
sin form, det å bygge med Lego og det lytte til et eventyr. Magi er når barnet tar sitt først 
skritt, og det er oss som ser det. Rutiner og magi hører sammen hos oss. Hverdagens rutiner 
er med på å skape en trygg og forutsigbar hverdag for barna, slik at det blir plass til magien.
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Egenledelse i lek og læring er noe som alle FUS barnehagen satser på. Vi bruker 
lekekompetanse slik at hvert barn gjennom leken kan bli den beste utgaven av seg selv. 

Denne nye kunnskapen vil gi de ansatte bedre mulighet til å møte og observere barn i lek og 
i aktiviteter. Det vil bidra til økt bevissthet om de læringsprosesser og utviklingsmulighetene 
som foregår hos barna. Lek og varierte aktiviteter skal fremme barns læring, og de voksne i 
barnehagen skal utnytte mulighetens læringsvindu som er nettopp i småbarnsalderen. 

Inngangsporten til barns verden er leken. Ny kunnskap om barnas egenledelse i lek kan 
brukes systematisk for å støtte, stimulere og fremme barns utvikling. Barn har rett til å få 
støtte til å uttrykke seg, bli synlig og ha en reel på virkning i sosial sammenheng. Det handler 
om å gi hvert enkelt barn muligheter til å utrykke seg og samhandle. Barna får oppleve 
mestring, sosial deltakelse og troen på egne evner.

DANNING 
Danning er mer enn oppdragelse, det er det som former barnet inn i en kontekst og som gir 
barnet en balast til å forstå og handle på en måte som gir respekt og tillit.

Danningen kommer gjennom det å reflektere og få oppgaver som løfter barnet. Danningen 
har oppdragelsen i seg, meningsdanningen, refleksjonen og ikke minst mestring av 
ferdigheter som styrker barnet i sin utvikling av selvfølelsen. Danningen skjer i samspillet 
mellom barn/barn og barn/voksne.

Barnehagen skal bidra til at barna kan forstå felles verdier og normer som er viktige for 
fellesskapet. Barnehagen skal bidra til å fremme barnas tilhørighet til samfunnet, natur og 
kultur.

Barna støttes i å gi uttrykk for sine synspunkter og skape mening i den verden vi er en del av. 
Gjennom samspill, dialog, lek og utforsking skal barnehagen bidra til at barna utvikler kritisk 
tenkning, etisk vurderingsevne, evne til å yte motstand og handlingskompetanse, slik at de 
kan bidra til endringer.

VENNSKAP OG FELLESSKAP 
Sosial kompetanse er en stor del av hverdagen vår. Vi jobber med å gi hvert barn en 
mulighet til å bli bedre på sine områder. Venner er viktig for barn i deres hverdag, det å få 
tilbakemeldinger, det å bli sett og hørt, det å bli oppfattet som en del av vennegjengen. Det 
er avgjørende faktorer for barns sosiale utvikling. Ved å hjelpe barna, støtte dem og gi dem 
råd som setter dem i stand til å få venner, og beholde venner – vennegaranti. 
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Barnehagen skal sørge for et innbydende og inkluderende fellesskap og støtte barnas initiativ 
til samspill og bidra til at alle kan få leke med andre og oppleve vennskap.

Kompetansen hvert barn får skal være slik, at de har lært seg det grunnleggende i det å 
skape kontakt og gi innspill, så de får et sett med redskaper som gjør det mulig å skape 
vennskap. 

Å sette grenser, kunne si stopp, respektere andres grenser og finne løsninger i 
konfliktsituasjoner er noe personalet skal støtte barna i. Barnehagen skal også forebygge, 
stoppe og følge opp diskriminering, utestenging, mobbing, krenkelser og uheldige 
samspillsmønstre.

KOMMUNIKASJON OG SPRÅK 
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 barnas 
ulike språk og kommunikasjonsuttrykk. Alle barn skal få delta i aktiviteter som fremmer 
kommunikasjon og en helhetlig språkutvikling.

Hver avdeling har språkgrupper i smågrupper, hver uke. Der stimuleres barns verbale og 
non-verbale kommunikasjon og det legges til rette for at alle barn involveres i samspill og i 
samtaler. 

Språk er noe vi arbeider med gjennom hele barnehagedagen, i stellebord situasjoner, ved 
måltids situasjoner, påkledning, lek og samlingsstunder. 

MANGFOLD OG GJENSIDIG RESPEKT 
Barnehagen gjenspeiler mangfoldet i samfunnet, og skal fremme respekt for menneskeverdet 
ved å synliggjøre, verdsette og fremme mangfold og gjensidig respekt. Barnehagen skal 
fremme barnas nysgjerrighet og undring over likheter og forskjeller. Barnehagen skal bruke 
mangfold som en ressurs i det pedagogiske arbeidet og støtte, styrke og følge opp barna 
ut fra deres egne kulturelle og individuelle forutsetninger. Barnehagen skal synliggjøre et 
mangfold i familie-former og sørge for at alle barn får sin familie speilet i barnehagen.

I Mellom-Nes FUS barnehage markeres:
• FN-dagen og alle land som er representert i barnehagen
• Samedagen
• de kristne høytidene 
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10.   LIKESTILLING OG 
LIKEVERD 

Barnehagen skal fremme likeverd og likestilling og motvirke alle former for diskriminering. 
Barnehagen skal fremme nestekjærlighet. Vi har ansvar for at alle barn føler seg som 
betydningsfulle personer for fellesskapet.

11. LIVSMESTRING OG HELSE 

Barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon og bidra til å utjevne 
sosiale forskjeller. Barnas helse skal fremmes i barnehagen. Barnehagen skal bidra til barns 
trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd.

Barna skal ha mulighet til ro og hvile i løpet av barnehagedagen. Barnehagen skal være en 
arena for daglig fysisk aktivitet og fremme barnas bevegelsesglede og motoriske utvikling.
Måltider og matlaging skal gi barna et grunnlag for å utvikle matglede og sunne helsevaner. 

12.   BÆREKRAFTIG 
UTVIKLING 

Barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barnehagen har en viktig 
oppgave i å fremme verdier, holdninger og praksis for mer bærekraftige samfunn. 
Barnehagen skal bidra til at barna kan forstå at dagens handlinger har konsekvenser for 
fremtiden, og legge grunnlag for barnas evne til å handle etisk og vise solidaritet.
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13.   BARNEHAGEN SOM 
KULTURARENA 

«Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og 
bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap» 
barnehageloven§2.

I barnehagen får barna erfare opplevelser som setter spor. Kultur er viktig i barns liv. Det å 
se og oppleve kulturelle inntrykk er med på å bygge barns identitet. Gjennom barnehagens 
pedagogiske opplegg gir vi både opplevelser og innsikt i den kultur barnet er en del av. Barna 
får oppleve andre kulturer som en naturlig del av hverdagen. 

Årsplan, månedsplaner, satsningsområder og årstider vil danne bakgrunn for valg av 
kulturopplevelser.

14.  FAGOMRÅDENE

A. 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. Barnehagen skal bidra til at barn leker 
med språk, symboler og tekst og stimulere til språklig nysgjerrighet, bevissthet og 
utvikling.

I barnehagen skal barna få mulighet til å erfare ulike formidlingsmåter av tekster og 
fortellinger, som kilde til estetiske opplevelser, kunnskap, refleksjon og møter med språk 
og kultur. Personalet skal invitere til utforsking av både muntlige språk og skriftspråk.

Gjennom arbeid med kommunikasjon, språk og tekst skal barnehagen bidra til at barna
• uttrykker sine følelser, tanker, meninger og erfaringer på ulike måter
• bruker språk til å skape relasjoner, delta i lek og som redskap til å løse konflikter
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• videreutvikler sin begrepsforståelse og bruker et variert ordforråd
• leker, improviserer og eksperimenterer med rim, rytme, lyder og ord
• møter et mangfold av eventyr, fortellinger, sagn og uttrykksformer
• opplever spenning og glede ved høytlesning, fortelling, sang og samtale
• utforsker og gjør seg erfaringer med ulike skriftspråksuttrykk, som lekeskrift, tegning og 

bokstaver, gjennom lese- og skriveaktiviteter.

Personalet skal
• skape et variert språkmiljø der barna får mulighet til å oppleve glede ved å bruke språk 

og kommunisere med andre
• synliggjøre språklig og kulturelt mangfold, støtte barnas ulike kulturelle uttrykk og 

identiteter og fremme mangfold i kommunikasjon, språk og andre uttrykksformer
• invitere til ulike typer samtaler der barna får anledning til å fortelle, undre seg, reflektere 

og stille spørsmål
• oppmuntre barna til å fabulere og leke med språk, lyd, rim og rytme
• støtte barnas lek med og utforsking av skriftspråket
• bruke varierte formidlingsformer og tilby et mangfold av bøker, sanger, bilder og 

uttrykksformer
• inkludere alle barna i språkstimulerende aktiviteter.

B. 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. Barna skal inkluderes i aktiviteter der de kan få være i bevegelse, lek 
og sosial samhandling og oppleve motivasjon og mestring ut fra egne forutsetninger. 
Barnehagen skal bidra til at barna blir kjent med kroppen sin og utvikler bevissthet om 
egne og andres grenser.

Gjennom arbeid med fagområdet skal barna få mulighet til å sanse, oppleve, leke, lære og 
skape med kroppen som utgangspunkt. 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.

Gjennom arbeid med kropp, bevegelse, mat og helse skal barnehagen bidra til at barna
• opplever trivsel, glede og mestring ved allsidige bevegelseserfaringer, inne og ute, året 

rundt
• blir kjent med egne behov, får kjennskap til menneskekroppen og utvikler gode vaner for 

hygiene og et variert kosthold
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• videreutvikler motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, koordinasjon og fysiske 
egenskaper

• opplever å vurdere og mestre risikofylt lek gjennom kroppslige utfordringer
• blir trygge på egen kropp, får en positiv oppfatning av seg selv og blir kjent med egne 

følelser
• setter grenser for egen kropp og respekterer andres grenser
• får innsikt i matens opprinnelse, produksjon av matvarer og veien fra mat til måltid.

Personalet skal
• være aktive og tilstedeværende, støtte og utfordre barna til variert kroppslig lek og 

anerkjenne barnets mestring
• bidra til at barna kan tilegne seg gode vaner, holdninger og kunnskaper om kost, hygiene, 

aktivitet og hvile
• gi barna tilgang til varierte og utfordrende bevegelsesmiljøer, sanseopplevelser og 

kroppslig lek ute og inne, i og utenfor barnehageområdet
• bidra til at barna utvikler et bevisst forhold til retten til å bestemme over egen kropp og 

respekt for andres grenser
• legge til rette for at måltider og matlaging bidrar til måltidsglede, deltakelse, samtaler og 

fellesskapsfølelse hos barna
• kjenne og praktisere nasjonale føringer for helsefremmende og forebyggende tiltak som 

gjelder barn.
• 
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C. 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, fordypning og progresjon. Barna skal støttes i å være aktive og skape egne 
kunstneriske og kulturelle uttrykk. Barnehagen skal legge til rette for samhørighet og 
kreativitet ved å bidra til at barna får være sammen om å oppleve og skape kunstneriske 
og kulturelle uttrykk.
Fagområdet omhandler uttrykksformer som billedkunst og kunsthåndverk, musikk, 
dans, drama, språk, litteratur, film, arkitektur og design. Barnehagen skal la barna 
møte ulike kunstneriske og kulturelle uttrykk som gjenspeiler et mangfoldig samfunn 
og ulike tidsepoker. I arbeid med fagområdet skal personalet stimulere barnas 
nysgjerrighet, utvide deres forståelse og bidra til undring, undersøkelser, utprøvinger 
og eksperimentering. Barnehagen må legge til rette for og videreutvikle barnas kreative 
prosesser og uttrykk.

Gjennom arbeid med kunst, kultur og kreativitet skal barnehagen bidra til at barna
• har tilgang til ting, rom og materialer som støtter opp om deres lekende og estetiske 

uttrykksformer
• tar i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede
• bearbeider inntrykk og følelser i møte med kunst, kultur og estetikk gjennom skapende 

virksomhet ute og inne
• møter et mangfold av kunstneriske og kulturelle uttrykksformer og utforsker og deltar i 

kunst- og kulturopplevelser sammen med andre
• bruker ulike teknikker, materialer, verktøy og teknologi til å uttrykke seg estetisk
• opplever glede og stolthet over egen kulturell tilhørighet.

Personalet skal
• samtale med barna om deres og andres kunstneriske og kulturelle uttrykk
• gi rom for, støtte og berike barnas bearbeiding av møter med kunst og kultur
• være lydhøre, anerkjenne og imøtekomme barns egen tradisjonskultur og barnekultur
• være lyttende og oppmerksomme på barnas ulike kulturelle uttrykk, vise respekt for 

deres ytringsformer og fremme lyst til å gå videre i utforsking av de estetiske områdene
• motivere barna til å uttrykke seg gjennom musikk, dans, drama og annen skapende 

virksomhet, og gi dem mulighet til å utvikle varierte uttrykksformer
• synliggjøre og skape estetiske dimensjoner i barnehagens inne- og uterom
• gi barna anledning til å bli kjent med et mangfold av tradisjoner og kunst- og 

kulturuttrykk fra fortid og samtid
• bidra til at kulturelt mangfold blir en berikelse for hele barnegruppen.
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D. 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.

Barnehagen skal legge til rette for at barna kan få et mangfold av naturopplevelser og få 
oppleve naturen som arena for lek og læring. Barnehagen skal legge til rette for at barna 
kan forbli nysgjerrige på naturvitenskapelige fenomener, oppleve tilhørighet til naturen 
og gjøre erfaringer med bruk av teknologi og redskaper.

Gjennom arbeid med natur, miljø og teknologi skal barnehagen bidra til at barna
• opplever og utforsker naturen og naturens mangfold
• får gode opplevelser med friluftsliv året rundt
• opplever, utforsker og eksperimenterer med naturfenomener og fysiske lover
• får kjennskap til naturen og bærekraftig utvikling, lærer av naturen og utvikler respekt og 

begynnende forståelse for hvordan de kan ta vare på naturen
• får kunnskap om dyr og dyreliv
• lager konstruksjoner av ulike materialer og utforsker muligheter som ligger i redskaper 

og teknologi
• får kjennskap til menneskets livssyklus.

Personalet skal
• legge til rette for mangfoldige naturopplevelser og bruke naturen som arena for lek, 

undring, utforsking og læring
• gi barna tid og anledning til å stille spørsmål, reflektere og lage egne forklaringer på 

problemstillinger, og til å delta i samtaler om det de har erfart og opplevd
• synliggjøre naturfenomener og reflektere sammen med barna om sammenhenger i 

naturen
• utforske og eksperimentere med teknologi og naturfenomener sammen med barna.
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BARNET 
FØRST!

E. 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. 
Arbeid med fagområdet skal stimulere barnas undring, nysgjerrighet og motivasjon for 
problemløsing.

Fagområdet omfatter lekende og undersøkende arbeid med sammenligning, sortering, 
plassering, orientering, visualisering, former, mønster, tall, telling og måling. Det handler 
også om å stille spørsmål, resonnere, argumentere og søke løsninger.

Gjennom arbeid med antall, rom og form skal barnehagen bidra til at barna
• oppdager og undrer seg over matematiske sammenhenger
• utvikler forståelse for grunnleggende matematiske begreper
• leker og eksperimenterer med tall, mengde og telling og får erfaring med ulike måter å 

uttrykke dette på
• erfarer størrelser i sine omgivelser og sammenligner disse
• bruker kroppen og sansene for å utvikle romforståelse
• undersøker og gjenkjenner egenskaper ved former og sorterer dem på forskjellige måter
• undersøker og får erfaring med løsning av matematiske problemer og opplever 

matematikkglede.

Personalet skal
• bruke matematiske begreper reflektert og aktivt i hverdagen
• bruke bøker, spill, musikk, digitale verktøy, naturmaterialer, leker og utstyr for å inspirere 

barna til matematisk tenkning
• styrke barnas nysgjerrighet, matematikkglede og interesse for matematiske 

sammenhenger med utgangspunkt i barnas uttrykksformer
• legge til rette for matematiske erfaringer gjennom å berike barnas lek og hverdag med 

matematiske ideer og utdypende samtaler
• stimulere og støtte barnas evne og utholdenhet i problemløsing.
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F. 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. Fagområdet retter særlig oppmerksomhet mot 
barnehagens samfunnsmandat og verdigrunnlag i et samfunn preget av livssynsmangfold.

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. Gjennom å samtale om og undre seg over 
eksistensielle, etiske og filosofiske spørsmål skal barn få anledning til selv å formulere 
spørsmål, lytte til andre, reflektere og finne svar. Slik skal barnehagen bidra til å legge 
grunnlag for kritisk tenkning og dømmekraft.

Gjennom arbeid med etikk, religion og filosofi skal barnehagen bidra til at barna
• får kjennskap til grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon og blir 

kjent med religioner og livssyn som er representert i barnehagen
• utforsker og undrer seg over eksistensielle, etiske og filosofiske spørsmål
• får kjennskap til, forstår og reflekterer over grunnleggende normer og verdier
• får en forståelse for at det finnes mange ulike måter å forstå ting på og leve sammen på
• utvikler interesse og respekt for hverandre og forstår verdien av likheter og ulikheter i et 

fellesskap.

Personalet skal
• formidle fortellinger og skape rom for barnas opplevelser, samtaler, erfaringer og tanker 

om religion, livssyn, etikk og eksistensielle temaer
• utforske og undre seg over eksistensielle, etiske, religiøse, livssynsmessige og filosofiske 

spørsmål sammen med barna
• bidra til å utvikle barnas toleranse, interesse og respekt for hverandre og for mennesker 

med ulik kulturell, religiøs eller livssynsmessig tilhørighet
• gi barna kjennskap til og markere merkedager, høytider og tradisjoner i den kristne 

kulturarven og andre religioner og livssyn som er representert i barnehagen
• samtale med barna om religiøse og kulturelle uttrykk og være bevisst på hvordan egen 

deltakelse kan støtte og utvide barnas tenkning
• identifisere verdikonflikter i hverdagen, reflektere over verdiprioriteringer og holdninger 

og ha et bevisst forhold til hvordan disse kommer til uttrykk i arbeidet med barna.
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G. NÆRMILJØ OG SAMFUNN 
Barnas medvirkning i barnehagens hverdagsliv legger grunnlaget for videre innsikt i og 
erfaring med deltakelse i et demokratisk 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 om og erfaring med lokale tradisjoner, 
samfunnsinstitusjoner og yrker slik at barna kan 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.

Fagområdet skal omfatte kjennskap til samisk språk, kultur og tradisjon og kjennskap 
til nasjonale minoriteter. Grupper med langvarig tilknytning til landet defineres som 
nasjonale minoriteter. I Norge er dette kvener/norskfinner, jøder, skogfinner, rom og 
romanifolk/tatere.

Gjennom arbeid med nærmiljø og samfunn skal barnehagen bidra til at barna
• oppmuntres til å medvirke i egen hverdag og utvikler tillit til deltakelse i samfunnet
• erfarer at alle får utfordringer og like muligheter til deltakelse
• utforsker ulike landskap, blir kjent med institusjoner og steder i nærmiljøet og lærer å 

orientere seg og ferdes trygt
• blir kjent med lokalhistorie og lokale tradisjoner
• blir kjent med ulike tradisjoner, levesett og familieformer
• blir kjent med at samene er Norges urfolk, og får kjennskap til samisk kultur
• får kjennskap til nasjonale minoriteter.

Personalet skal
• sørge for at barna erfarer at deres valg og handlinger kan påvirke situasjonen både for 

dem selv og for andre
• introdusere barna for personer, steder og samfunnsinstitusjoner i nærmiljøet for å skape 

tilhørighet og hjelpe barna med å orientere seg og ferdes trygt
• gi barna like muligheter, fremme likestilling og motvirke diskriminering, fordommer, 

stereotypier og rasisme
• gi barna forståelse av at samfunnet er i endring, og at de inngår i en historisk, nåtidig og 

fremtidig sammenheng
• gjøre barna kjent med samisk kultur og levesett og knytte det samiske perspektivet til 

merkedager og hverdagsliv, kunst og kultur og mattradisjoner
• gi barna begynnende kjennskap til betydningen av menneskerettighetene, spesielt 

barnekonvensjonen.
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15.   PLANLEGGING, 
DOKUMENTASJON OG 
VURDERING 

Målet med barnehagen som pedagogisk virksomhet, er å gi barna et tilrettelagt tilbud i 
tråd med barnehageloven og rammeplanen. For å oppnå dette skal barnehagen være en 
lærende organisasjon og det pedagogiske arbeidet skal være begrunnet i barnehageloven og 
rammeplanen.

PLANLEGGING 
Planlegging gir personalet grunnlag for å tenke og handle langsiktig og systematisk i 
det pedagogiske arbeidet. Den skal bidra til kontinuitet og progresjon for enkeltbarn og 
barnegruppen og være et godt utgangspunkt i månedsplaner og ukeplaner for avdelingene, 
slik at vi som barnehage sikrer at vi er på vei mot de samme målene som vi har satt oss i 
forhold til satsningsområder og sikrer at barns trivsel og allsidige utvikling står i fokus.

DOKUMENTASJON 
Vi dokumenterer hverdagen, månedsplaner og opplegg på flere måter. Vi gjør det gjennom 
den daglige kontakt med dere, ukeslutt og månedsbrev, hvor dere får informasjon om det 
som er gjort.

Avdelingene tar bilder av aktiviteter/hverdagen. Et bilde gir ofte innblikk i hva vi har gjort og 
vi kan fange øyeblikkets glede, men vi vet også at det er viktig med den daglige informasjon 
til dere om hverdagen og trivsel. 

Det handler om å fange øyeblikkets læring og nyttiggjøre seg av det i fremtiden. Vi bruker tid 
til evaluering av oppleggene, fordi vi er i stadig utvikling og ønsker å bli bedre på det vi gjør. 
Dokumentasjonen finner dere på veggene i form av formingsaktiviteter barna har lagd.
Månedsplanen vil være en evaluering av det pedagogiske, hva har vi lært og hva skal vi 
jobbe med videre.

Det sendes ut informasjon til dere på mail og vi oppretter en Facebook-profil der dere enkelt 
vil få oppdatert informasjon om hva som skjer i barnehagen.
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VURDERING 
Vi vurderer og reflekterer jevnlig over det pedagogiske arbeidet i barnehagen, dette for å 
sikre at alle barn får et tilbud i tråd med barnehageloven og rammeplanen. Vurdering og 
refleksjon skjer i hele barnehagen, på personalmøter, avdelingsmøter og på pedagogiske 
ledermøter. Vurdering skal bidra til å utvikle barnehagen som pedagogisk virksomhet og gi 
personalet et godt utgangspunkt for videre planlegging og gjennomføring.

16.  SAMARBEID 

«Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg 
og lek, fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling» jf. Barnehageloven§1.

Samarbeid mellom hjem og barnehage: 
Barnehagen skal legge til rette for foreldresamarbeid og god dialog med foreldrene. 

TILVENNING MED NYE BARN
• Informasjonsmøte for nye foreldre i juni
• Første foreldresamtale er en oppstarts samtale med pedagogisk leder når barnet har 

begynt i barnehagen
• Tillatelser, helseerklæring og kontaktopplysninger fra foreldre til barnehagen
• Tett samarbeid med hjemmet under den første tiden i barnehagen, for å sikre en så god 

start i barnehagen som mulig tilpasses tilvenningstiden barnet så langt det lar seg gjøre. 

Levering- og henting er viktig arenaer for oss til å få informasjon om barnet/enderinger i 
hverdagen som har betydning for barnets trivsel osv.
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Foreldresamtaler, to i året. En på høsten og en på våren. Vi bruker samme skjema for alle.
I tillegg brukes det følgende kartlegging/observasjonsskjema etter samtykke fra foresatte;
• Alle med – observasjonsskjema til bruk om barnets hverdag 
• Tras – brukes når vi har behov for det i forhold til språkutviklingen.
• Ved behov vil det kunne brukes andre skjemaer. Da vi vil gi informasjon om det direkte til 

foresatte.

Foreldremøter, to i året, et på høsten og et på våren.

ANDRE SAMARBEIDSINSTANSER: 
SU/foreldreråd. 
Intensjonen med disse er at ordningene skal gi mulighet for å ivareta foreldrenes kontakt 
med barnehagen på aktiv nivå. SU skal representeres av en foresatt og en ansatt fra hver 
avdeling, samt eier. Det velges medlemmer til disse to grupper annet hvert år eller ved 
behov. Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende 
organ, de skal f.eks. godkjenne barnehagens årsplan.
Foreldrerådet består av alle foreldre i barnehagen.

Asker kommune/PPT 
Asker kommune har et godt system for å få hjelp til de barn som har behov for ekstra hjelp/
veiledning av foresatte.  Vi jobber sammen med dem på følgende måte. 
• Møte med foresatte om, hvorfor vi ønsker hjelp fra kommunale tjenester.
• Tillatelse fra dere til å gå videre med saken.
• Kontakt med PP-tjenesten og innsendelse av informasjon med tillatelsen fra foresatte
• Informasjon til foresatte og barnehagen om saksgangen.

Pedagogisk Psykologisk tjeneste jobber med saker der det er behov for en utredning om 
barnet og gir en sakkyndigrapport om det.

Barnevern 
• Samarbeider med barneverntjenesten ved behov. 
• Barnehagen og alle ansatte er gjennom barnehageloven gitt en plikt om, hva vi skal 

(barnehageloven § 22 opplysningsplikt til barneverntjenesten)

Helsestasjon 
• samarbeider med helsestasjon ved behov, etter samtykke med foresatte.

f. Tverrfaglig samarbeidssystem i Asker kommune
TFS er et samarbeidssystem for tilrettelegging av råd, veiledning og hjelp til foreldre/
foresatte og ansatte som jobber med barn. 
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For å sikre barn og unge tidlig og riktig hjelp, og tilgang til best mulige tjenester, er TFS et 
lavterskeltilbud for alle barn og unge i alderen 0-16 år. TFS er et viktig verktøy i målet om 
tidlig innsats.

En bekymring eller uro kan meldes til TFS av foreldre, lærere, assistenter, helsesøster eller 
andre som er en del av barnets barnehagehverdag. 
TFS forutsetter samtykke og foreldredeltakelse! 

Møteleder tar saken videre til TFS-gruppen, der foreldre og ansatte gir sine synspunkter og 
opplevelser av situasjonen. Med hjelp fra fagfolkene er målet å danne seg en felles innsikt og 
en felles målsetning.

Hensikten med møtet er å sikre en helhetsvurdering av barnets eller familiens hjelpebehov, 
og åpenhet i forhold til foreldre. Alle barnehagesonene har faste møtetidspunkt, så møtene 
blir ikke satt opp på grunn av hver enkelt bekymring. 

En bekymring kan f. eks være:
• Utrygge og/eller endrede oppvekstsvilkår
• Psykiske og/eller sosiale utfordringer og vansker
• Lærevansker
• Atferdsvansker
• Bekymringsfullt fravær fra barnehage eller skole

De faste TFS-gruppene består av:
• Foreldre/foresatte
• Barnehage/skole
• Helsetjeneste
• PP-tjeneste

Barnevernstjeneste (Psykolog fra avd. tiltak i BFE deltar hver 2. gang på barnehagenivå) 
Representantene fra de ulike hjelpetjenestene stiller i møtet for å gi veiledning og råd, og for 
å bidra med hjelp så barnet skal kunne ha en best mulig hverdag.

Dere kan lese mer om TFS på Asker kommune sin hjemmeside. https://www.asker.kommune.
no/organisasjonskart/oppvekst-og-utdanning/barne--og-familieenheten/tverrfaglig-
samarbeid/
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17.   OVERGANG 
BARNEHAGE-SKOLE

Barnehagen sogner til Mellom-Nes skole, der de fleste barna starter. Samarbeidet består 
av overføringssamtalemøte med skole før jul, der pedagogisk leder på avdelingen deltar. 
Barna får besøk fra skolen under våren. På vårens foreldremøte får foresatte informasjon om 
overføringsrutiner. Pedagogisk leder skriver overføringsskjema sammen med foreldrene på 
vårens foreldresamtaler, som sendes videre til skolen etter samtykke fra foreldrene. 

Skolen inviterer også til besøksdag, der dere foreldre følger barnet til skolen en dag i juni. 
Det er også samarbeid mellom barnehagen og de aktuelle skolene som er representert i 
barnegruppen hvert år.

FØRSKOLEBARNA
Året der barna er på førskolegruppa er det stort fokus på vennskap, samarbeid og gjensidig 
respekt for våre medmennesker.

Vi jobber aktivt for å forberede barna våre og gjøre dem klar slik at de får en best mulig 
overgang og oppstart på skolen. I barnehagen gjør vi dette gjennom forberedende 
skoleoppgaver og samlingsstunder hvor fokuset er skoleforberedende, og vi kan legge til 
rette for at barn kan stille spørsmål og få svar på det de lurer på.

Opplegget vi utfører er tett knyttet opp mot barnehagens rammeplan.

Alle førskolebarna har barnesamtaler under siste året i barnehagen. 

Førskolebarna er med på Asker og Bærum brannvesens opplegg med Eldar og Vanja, dette 
starter på høsten med en opplevelsesdag på brannstasjon og prosjektet blir avsluttet på 
våren med et spennende show på Kalvøya, hvor de samme barna får møte Eldar og Vanja 
samt mange brannmenn.
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18.   KOMPETANSEPLAN  
FOR PERSONALET 

Ansatte som utvikler seg og får tilgang til ny viten om barna og deres hverdag, vil gjøre en 
bedre jobb. Våre ansatte skal gjennom ekstern og intern opplæring legge til ny viten for å 
kunne mester jobben bedre.

I Mellom-Nes FUS finner dere glødende, skapende og tilstedeværende voksne

Kompetansehevningen skjer gjennom FUS, Asker kommune og andre, hvor oppleggene er 
basert på et vitenskapelig grunnlag, slik at vi holder oss faglig oppdaterte. 

Kompetansehevning kommer også gjennom de møteplasser vi har sammen, hvor vi reflekter 
over praksis. Personalmøter, planleggingsdager og FUS – skolen. FUS-skolen er en kursrekke 
for ansatte med innføring i verdigrunnlaget og satsningsområdene til FUS.

AKSJON

REFLEKSJON

PLANLEGGING EVALUERING

Avdelingsmøter, personalmøter og planleggingsdager bruker vi til å sette lys på vår praksis 
og reflekterer over, hva som fremmer og hvordan vi kan utvikle vår praksis.

Brukerundersøkelser, medarbeiderundersøkelser og tilbakemeldinger er en viktig del av 
grunnlaget for å øke kompetansen. 
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19.  PROSJEKT 
 
SmartMat 
Egenledelse i lek og læring  
Lekende læring

20.   LOKALE 
KULTURBEGIVENHETER 

Under året inviterer vi alle foreldre på felles høstsuppe, luciafeiring, påskefrokost og 
sommeravslutning sammen med barna og de ansatte i barnehagen, se datoer i årshjulet. 

Kilder: Lov om barnehager, FNs barnekonvensjon, Rammeplan for barnehagens innhold og 
oppgaver og FUS serviceerklæring.

KONTAKTINFORMASJON, MELLOM-NES FUS BARNEHAGE

AVDELINGER 

Tyrihans   992 00 787 
Tyrihans.mellomnes@bhg.no

Bukkene Bruse  992 00 788
Bukkenebruse.mellomnes@bhg.no

Askeladden  992 00 789 
Askeladden.mellomnes@bhg.no

Tommeliten  992 00 790
Tommeliten.mellomnes@bhg.no

Veslefrikk  992 00 791 
Veslefrikk.mellomnes@bhg.no

Mellom-Nes  992 00 792 
Daglig leder, Ketil Andreas Bratseth
dl.mellomnes@bhg.no 

Besøksadresse/postadresse: 
Mellom-Nes FUS barnehage 
Nesbruveien 70 
1394 Nesbru
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Mellom-Nes FUS Barnehages
 ÅRSHJUL – 2018/2019

2018
MÅNED: DATO: AKTIVITET: INFO:

August 16.08

17.08

Planleggingsdager Barnehagen er stengt.

30.08 SU-møte Kl.15-16

September Uke 38 Brannvernuke Lære om og trene på brannvern og 
evakuering i barnehagen.

20.09

Foreldremøte 

kl. 18-20, fellesdel og 
gruppedel

Mer informasjon kommer.

 

10.09

Fotografering

Fovea tar enkelt-, søsken- og gruppebilder 
av alle barna, og personalgruppebilde. Alle 

barna må møte senest kl. 9.00.

Oktober

November

Desember

Uke 40 Høstferieuke Barnehagen holder åpent som vanlig.

17.10 Høstsuppefest

Kl. 15.30

Vi inviterer til høstsuppe 

01.10-31.10

Foreldresamtaler

Foreldresamtaler – info fra ped.leder 
kommer.

12.12

Santa Lucia

Kl. 08.00

Mer informasjon kommer.

18.12

   Nissefest 

Nissefest for alle barna i barnehagen. Kom i 
«nissete» klær 

24.12

25.12

26.12

JULEAFTEN

1. JULEDAG

2. JULEDAG

Barnehagen er stengt.

Barnehagen er stengt.

Barnehagen er stengt.

27.-28.12 Romjul Barnehagen er åpen 

kl.07.30-16.30.
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2019
Januar 02.01 Planleggingsdag Barnehagen er stengt.

Februar 

Mars 

06.02 Markering av samefolkets dag Vi marker samenes dag med aktiviteter 

13.02 FORELDREMØTE

KL 18.00-20.00

15.02

     

 Karneval

Valgfritt kostyme, men lekevåpen/masker/
skumle ting er ikke tillatt.

UKE 8 Vinterferie Barnehagen åpen som normalt 

04.03 Fastelaven Vi koser oss med fastelavnsboller og har 
fellessamling.

April

12.03 Barnehagedagen En nasjonal barnehagedag der satsningen er 
en anerkjennelse av at barnehagen har en 

viktig funksjon i samfunnet.    

12.04 Innlevering sommer ferie Foreldre må melde ferie, etter barnehagens 
vedtekter  innen denne dato 

12.04 Påskefrokost Vi inviterer foreldrene til frokost, mer info 
kommer

Uke 16

Påskeferieuke

Barnehagen holder åpent 7.30-16.30 man 
og tirs. 

17.04

Barnehagen stenger klokken 
12.

Barnehagen åpen 

7.30- 12.00 

18.04 Skjærtorsdag Barnehagen er stengt

19.04 Langfredag Barnehagen er stengt

22.04 2.påskedag Barnehagen er stengt

23.04 Planleggingsdag Barnehagen er stengt

25.04 FUS-dagen Vi markerer dagen i barnehagen med årets 
tema.

Mai 

01.05 1.mai Barnehagen er stengt

08.05 DUGNAD Mer info kommer

16.05

”17.-mai” -feiring

Vi feirer 17.mai i barnehagen med tog, flagg, 
sanger, leker, pølse og is.

17.05 Grunnlovsdag Barnehagen er stengt.

30.05 Kristi Himmelfartsdag Barnehagen er stengt 
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31.05 Planleggingsdag Barnehagen er stengt 

10.06 2. Pinsedag Barnehagen stengt

Juni 12.06 Foreldremøte for nye barn Kl.17:30-18:30

14.06 Sommerfest for barna Foreldrene inviteres til sommerfest i 
barnehagen 

kl.15.30.

Juli Husk: Juli er betalingsfri 
måned.

Åpningstider i juli er

Kl.07.30-16.30

GOD SOMMER 

Felles månedsplan for 
sommerbarnehage
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NOTATER



Mellom-Nes


