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Velkommen til Østre Strøm FUS barnehage. Når akkurat du valgte å søke plass til det kjæreste 
du har, akkurat hos oss, så kan det være mange grunner til det. Bor dere rett i nærheten? Har 
dere hørt positive ting om oss? Eller har du lest litt på nettsiden vår og liker det vi står for? 
Uansett hva som er grunnen til at du har gitt akkurat oss tilliten til å ta vare på barnet ditt, vil 
du i denne årsplanen kunne lese om oss, hvordan vi jobber og hva som betyr noe for oss i 
møte med ditt barn.

Vi er en barnehage med en god endringskultur og høy faglig kompetanse. Vi er opptatt av at 
driften skal bære preg av en faglig og forskningsbasert forankring, med kvalitet i fokus, der 
vi hele tiden ser på driften vår med kritisk blikk for hvordan vi kan bli bedre. Vi reflekterer, 
drøfter og justerer på arbeidet vårt, alt for å hele tiden skape en så god barnehage som mulig 
for barna deres.

Nå jobber vi med et stort satsningsområde i FUS. Det kalles «Barnet først» der målet er å bli 
en høykvalitetsbarnehage.

Vårt arbeid med «Barnet først» og å heve kvaliteten i barnehagen er satt i en systematisk 
plan for å sørge for en best mulig implementering av ny kunnskap. Det er ikke nok å få ny 
kunnskap, nye verktøy eller lese den nyeste forskningen innenfor utviklingspsykologi eller 
emosjonshåndtering hvis ikke barna merker noe til det. Alt vi lærer oss og jobber mot er for 
at barna skal få best mulig kvalitet i barnehagehverdagen sin og vi må derfor sørge for at de 
faktisk drar nytte av det. Derfor er det viktig at vi har en kultur med rom for endring av egen 
praksis.

Arbeidet vårt med «Barnet først» vil dere nok høre mer om, både i dokumentasjonen fra 
avdelingene, foreldremøter og foreldresamtaler, i tillegg til at det står skrevet om i denne 
årsplanen.

Takk for tilliten dere viser oss med barna deres. Dere skal ikke være i tvil om at vi setter barnet 
først i alt vi gjør og planlegger i denne barnehagen.

Kjersti Sætre
Daglig leder

VELKOMSTBREV VED DAGLIG LEDER
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OM OSS
Til oss overlater foresatte ansvaret for det kjæreste de har, og det ansvaret er vi veldig  
bevisst. Barna skal oppleve omsorg, utvikling, læring, lek og glede- hver eneste dag! Vi tar 
imot disse gode barna med ønske om å gi dem trygghet og tilhørighet, lek og læring, glede og 
latter samt gode minner for resten av livet. Vårt menneskesyn skal gjennomsyre alt vi gjør i 
barnehagen. «Mennesket er et godt vesen som vil seg selv og andre vel».

Østre Strøm FUS barnehage AS ligger idyllisk til mellom Lillestrøm by og rike naturopplevelser 
med Østmarka som nærmeste nabo. Hos oss deltar barna i alle hverdagslige gjøremål og i 
utgangspunktet gjør vi ingenting uten barn. Barna sammen med ansatte henter posten, kaster 
papp og søppel, lager mat, vasker opp, hjelper hverandre, dekker traller, rydder etter seg,  
kopierer ark og mye annet. Hos oss er barna aktive i sin egen hverdag og i eget liv, og har 
stor påvirkningskraft i forhold til innholdet i barnehagen. Vårt mål er at alle barn skal oppleve 
mestringsfølelse og ha mestringstro ved det «å klare sjøl» med god støtte fra tilstedeværende,  
glødende og skapende ansatte med god relasjonskompetanse. Vi jobber i smågrupper  
gjennom hele dagen for å sikre at alle barn opplever å bli sett, hørt og etablerer gode relasjoner.  
Fagområdene i rammeplanen kommer til syne gjennom tverrfaglig prosjektarbeid som  
arbeidsform der barnas innspill, spørsmål, behov og interesser danner grunnlaget for  
fordypning. Lekens muligheter for kreativitet, glede, læring og utvikling er vårt satsnings-
område, sammen med et stort fokus på livsmestring gjennom et målrettet arbeid med  
relasjonskompetanse.
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Relasjonskompetanse er ferdigheter, evner, kunnskaper og holdninger som etablerer, utvikler 
og reparerer og vedlikeholder relasjoner mellom mennesker (Spurkeland 2012). Relasjons-
kompetansen vår er en avgjørende faktor for å skape en god barnehage. Vår evne til å etablere 
positive, sensitive samspill der det enkelte barn blir inkludert, forstått og møtt, er svært viktig 
for kvaliteten i Østre Strøm FUS barnehage.

Våre holdninger og handlinger påvirker barna og vi er bevisste på å være gode rollemodeller 
for barna i alt vi sier og gjør. Vi ønsker å bidra til at barna vokser opp med sunne verdier, gode 
holdninger og et positivt menneskesyn. Da vil de være rustet for resten av livet og kan bidra 
til et godt samfunn! Barn hos oss skal føle seg verdifulle, de skal utvikle seg til trygge og gode 
samfunnsborgere, det er vårt oppdrag.

Vi er en basebarnehage med ca. 80 barn og 18 ansatte som samarbeider tett for å  
omfordele våre gode ressurser til barnas beste. Likevel er vi organisert som avdelinger for at 
barn, foresatte og ansatte skal oppleve tilhørighet, trygghet og forutsigbarhet i hverdagen. Vi 
har tre grupper på stor base og to grupper på liten base med faste ansatte på hver gruppe. Hver  
gruppe har sin egen ukesrytme med faste dager for lekegrupper, prosjekter og turer. Ukes-
rytmen er forutsigbar, men alltid fleksibel da barnas behov, innspill og spontanitet er viktig 
for oss å ta utgangspunkt i når det gjelder det pedagogiske innholdet i barnehagen. Ukene er 
planlagt gjennom en månedsplan innad i personalet på hver eneste gruppe.

Vi serverer alle måltidene i barnehagen, laget av vår egen kjøkkenassistent. 
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VÅRE VERDIER
Glødende: Vi ansatte er glødende i møte med hverandre. Alle ansatte har en inderlighet til 
jobben sin og viser dette gjennom tydelig kroppsspråk, engasjement, varme og tilgjengelighet 
for både barn, foresatte og hverandre

Skapende: Vi ansatte er skapende i møte med barnet. Alle ansatte byr på seg selv gjennom å 
fortelle om eget liv, ha eventyrlyst og lekekompetanse. Vi introduserer barnet for spennende 
aktiviteter og muligheter gjennom ulike prosjekter og leketemaer

Tilstedeværende: Vi ansatte demonstrer tilstedeværelse i møte med hverandre. Gjennom 
100% tilstedeværelse i øyeblikket, både fysisk og psykisk. Vi gjør i utgangspunktet ingenting 
uten at barn er med på selve prosessen. Det vil si at vi alltid prioriterer tid med barnet fremfor 
noe annet.

Mål for vårt arbeid, hva skal barnet ha i sin ryggsekk når det slutter hos oss?
   FUS barn har et positivt selvbildet
   FUS barn er trygge og forskende, trives i lek og har vennekompetanse
   FUS barn gleder seg til «resten av livet», de vet de har påvirkningskraft og at innspillene 
deres teller

   FUS barn tenker tilbake på barnehagetiden med glede og fryd
   Barna i Østre Strøm har medmenneskelighet og omsorg for andre

«SAMMEN GIR VI  

BARNDOMMEN VERDI:

VENNSKAP, LEK OG GLEDE 

-OG HVERDAGSMAGI»

FUS VISJON, VERDIER OG MÅL
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Barnet først er en kompetanseutvikling i FUS barnehagene. Det bygger på et forskningsbasert 
program, Tuning into kids som har som mål å styrke barnas emosjonelle og sosiale kompetanse, 
og CLASS som er en observasjonsmetode som har tilsvarende mål i forhold til emosjonell 
utvikling, ved siden av å bedre læringsmiljøet i barnehagene.

Denne kompetanseutviklingen er forankret i både forskning og i Rammeplan for barnehager.

Kompetanseutviklingen er for alle barnehagens ansatte, der arbeidet foregår over tid og  
innarbeides i det daglige arbeidet med barnehagens barn.

Bakgrunnen for denne kompetanseutviklingen var resultatene fra forskningsprosjektet  
GOBAN. GOBAN-studien er den største studien gjort på kvalitet i norske barnehager i  
Norge. Ett av funnene fra GOBAN viste at vi i Norge scorer middels på kvaliteten på samspillet 
mellom barn og ansatte i barnehagene, og den viste at det var store variasjonen mellom de 
barnehagene med lav og høy kvalitet.

Fra forskning som blant annet GOBAN vet vi at god kvalitet i barnehagen har positi-
ve langtidseffekter på barns utvikling, og det blir da helt naturlig å snakke om kvalitet  
samtidig som vi snakker om viktigheten av tidlig innsats. Funnene fra GOBAN viser at de 
barna som går i høykvalitetsbarnehager har en bedre språklig og sosial utvikling og en 
bedre psykisk helse. Dette er grunnen til at FUS har valgt å satse på kvalitet i barnehagen, 
satt dette arbeidet i system, og hvorfor vi har som mål å være en høykvalitetsbarnehage. 

CLASS
For å kunne vurdere prosesskvaliteten, det vil si samspillet mellom ansatte og barn på en 
avdeling eller gruppe, benytter vi oss av et observasjonsverktøy som heter CLASS. I Østre 
Strøm har vi to sertifiserte CLASS observatører som hvert år skal bidra med observasjoner 
internt i egen barnehage. I tillegg til interne observasjoner, blir de sendt ut for å observerer 
andre fus-barnehager i bytte mot at vi får en ekstern observatør inn til oss. Resultatene fra  
observasjonene kommer i en egen rapport som brukes som veiledningsgrunnlag for avdelingen. 

BARNET FØRST
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TUNING INTO KIDS
Barnehageårene er en viktig periode for barnas følelsesmessige utvikling. Vi i barnehagen 
har en viktig rolle i å tilrettelegge for utviklingen av barnas evne til å forstå og håndtere sine 
følelser, og barnas egen emosjonelle kompetanse.

Tuning into kids er et emosjonsveiledningsverktøy som brukes i møte med barns  
følelser. Med emosjonsveiledning retter man fokuset på barns følelser og hjelper  
barnet med å sette ord på følelsene. Målet med emosjonsveiledning er at barnet på 
sikt skal klare å regulere seg selv, og selv komme frem til løsninger og alternativer for å 
komme seg videre. Den ansattes rolle er å anerkjenne følelsen, og å være med barnet  
gjennom følelsene, og kan i siste trinn i emosjonsveiledningen, hjelpe barnet til
å finne løsninger og alternativer hvis det ikke mestrer det selv.

RELASJONSKOMPETANSE
Relasjonskompetanse er grunnleggende for hele vår tilværelse, og handler om hvordan du 
og jeg skal håndtere andre. Vi har behov for denne kompetansen i alle møter med ulike  
mennesker gjennom hele vårt liv. Vårt fokus vil alltid ligge på å danne gode relasjoner  
mellom menneskene i barnehagen, og gi barna rike muligheter for å utvikle verdifulle vennskap  
gjennom lek og meningsfulle opplevelser i felleskap.  
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EGENLEDELSE I LEK OG LÆRING
Egenledelse brukes som samlebetegnelse på overordnede funksjoner i hjernen som setter 
i gang, styrer og regulerer atferden vår. Barn i førskolealder er i en livsfase hvor læring og 
utvikling skjer raskere enn noe annet stadium i livet. Grunnleggende ferdigheter og forutset-
ninger for å mestre livets utfordringer skapes allerede i tidlige barneår. Barn må derfor alltid 
forstås i et utviklingsperspektiv der de er i stadig utvikling og endring- og at de må forstås ut 
fra sine sosiale og miljømessige omgivelser. Ansatte med leke- og relasjonskompetanse legger 
til rette for lek fordi vi mener at leken gir det aller beste grunnlaget for kjenne på mestrings-
følelsen, danne relasjoner, tilegne seg læring på sin egen måte og håndtere selve livet.

Barn skal bli den beste utgaven av seg selv. Da må hjernen utvikles. Det desidert beste stedet 
et barn kan utvikle sin hjerne på er i leken. Leken er barns naturlig væremåte, og i leken kan 
barnet velge å være en annen, samtidig som det er seg selv med sine holdninger, meninger 
og følelser. Det kan utfordre seg selv og andre gjennom nye opplevelser og erfaringer. Barnet 
lærer å ta andres perspektiv som vil styrke den empatiske utviklingen. I leken danner barnet 
seg som et eget individ. Leken har ingen begrensninger, det er lov å prøve og feile da alt er 
på liksom.

Hvorfor verner vi om leken i Østre Strøm FUS barnehage?
   Leken er en grunnleggende menneskelig aktivitet
   Leken er indrestyrt, og vi leker fordi det gøy
   Fordi barna bearbeider inntrykk fra eget levd liv gjennom leken
   I leken gjør barn erfaringer, de utforsker, mestrer, får kunnskap og utvikler selvtillit
   Barn sosialiseres gjennom leken og utvikler beredskap for dannelse og læring
   Lek hos oss er med vilje. Det er ikke en nødløsning fordi vi ikke har planlagt noe  
bedre. Leken er en del av våre pedagogiske planer, men vi gir også barna tid og rom for 
egen initiert lek

Suksesskriterier for gode rammebetingelser og nødvendig handlingsrom for leken:
   Personalet har tro på at det nytter å satse på barns lek
   God informasjon til foresatte der vi formidler viktigheten av leken og lekens betydning
   Bevissthet om hva vi skal redusere eller slutte å gjøre for å rydde plass til leken
   Personalet har høy lekekompetanse. Opplæring er satt i system gjennom læringsøkter, 
gruppeveiledning og personalmøter

   Vi har en ja-holdning til barn. Vi ønsker å virkeliggjøre barns fantasi og ønsker som igjen 
fører til magisk og god lek. Vi ser på barn som kompetente individer, og vi tar deres innspill 
på alvor

   Vi må være forsiktige med å ikke ødelegge leken med våre gode intensjoner
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Hva skal til for å etablere et grunnlag for god lek?
   Barn må danne seg erfaringer fra eget levd liv, for å ha ett grunnlag for utfoldelse
   Ansatte må introdusere barna for spennende fenomener i omgivelsene som kan danne 
grunnlag for leketema, allerede på liten base

   Ansatte må legge til rette for turer og aktiviteter. Felles opplevelser styrker samholdet og 
gir felles referanser i leken

   Leken foregår stort sett i smågrupper basert på interesser, trygghet og utviklingsnivå
   Rikelig med lekemateriell er tilgjengelig for barna på både liten og stor base, og barnas leke-
landskap og lekerekvisitter er hele tiden i forandring for å inspirere til ny og spennende lek

De ansatte evner å by på seg selv og har eventyrlyst i møte med barna og omgivelsene. De skal 
sørge for god kommunikasjon med barna gjennom å stille åpne spørsmål og gi rom for den 
gode samtalen når som helst, hvor som helst. Ansatte innehar stor grad av lekekompetanse 
da vi vet hvor viktig leken er for en meningsfull barndom, utvikling av vennskap og språk. 
Leken skal derfor alltid oppta mesteparten av tiden i Østre Strøm FUS barnehage.
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Å «HJERTE» HVERANDRE
-EN SATSNING PÅ VENNSKAP I BARNEHAGEN

Et barn sa, under et prosjekt på stor base om vennskap: «det er viktig å hjerte hverandre, fordi 
det blir man glad av». Begrepet å «hjerte» hverandre har blitt en stor del av vår barnehage og 
har inspirert mange underveis i prosjektet. Å «hjerte» hverandre betyr at man utfører gode 
ting for andre. Vi jobber rundt teoriene om positiv forsterkning. Det vil si at vi oppmuntrer, 
roser og løfter opp de egenskapene, holdningene og den adferden vi ønsker mer av. Barna blir 
oppmuntret til å «hjerte» hverandre, og vi bemerker og fremhever det fine de gjør. Ved å opp-
muntre og rose barna gir det en smittsom effekt for å gjøre gode og fine ting. De eldre barna 
blir gode rollefigurer for de yngre barna, og vi får positive ringvirkninger på avdelingene.

Nyere forskning (Østrem, 2009) viser til at barn gir uttrykk for at lek og vennskap er det aller 
viktigste for dem i barnehagen. Det forteller oss at vi må støtte barnas initiativ til samspill 
og bidra til at alle kan få leke med andre, oppleve vennskap og lære å beholde venner. Vi må 
snakke med barna om hvordan vi håndterer hverandre, og invitere barna til å danne gode 
leveregler for samhandling i fellesskap. Vi skal støtte barna i å se saken fra flere sider, gi rom 
for refleksjon og snakke om følelsesmessige reaksjoner. Gjennom smågrupper skal vi støtte 
barna i å sette grenser for seg selv, respektere andre og finne løsninger i konflikthåndtering. 
Gjennom tilstedeværende ansatte, og et sterkt fokus på å «hjerte» hverandre ønsker vi å 
fremme vennskap blant barna i barnehagen. Med det ønsker vi også å «forebygge, stoppe og 
følge opp diskriminering, utestenging, mobbing, krenkelser og uheldige samspillsmønstre» 
(KD, 23 2017).  

«MOBBELOVEN»
Stortinget har vedtatt egne bestemmelser i barnehageloven om barns rett til et trygt omsorgs- 
og læringsmiljø som vil gjelde fra 1.januar 2021. Vi i Østre Strøm FUS barnehage forplikter 
oss til å ha nulltoleranse mot mobbing ved å jobbe systematisk for å forebygge utestenging,  
mobbing, vold, diskriminering og trakassering, hvor vi skal skape et godt miljø der barna 
trives og er sosialt inkludert og får hjelp av voksne til å ta godt vare på hverandre. Alle barn 
har rett til et oppvekst- og læringsmiljø preget av gode relasjoner. For oss er det en selvfølge 
å behandle barn som subjekt, med respekt for deres opplevelsesverden, sentralt for å styrke 
barnets selvfølelse, mentale helse og for å forebygge mobbing i barnehagen.

Lovendringen handler om en aktivitetsplikt som krever at barnehagen følger med på hvordan 
barna har det, og undersøker og setter inn tiltak når personalet eller foresatte oppdager at ett 
eller flere barn ikke har det bra i barnehagen.

Vi har laget oss en handlingsplan hvor vi sørger for at aktivitetsplikten blir fulgt opp. Alle våre 
ansatte er innforstått med dette og har fått veiledning.
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Barns medvirkning er ett begrep som det for noen kan være vanskelig å få tak på. Allikevel er 
det så viktig. Barns rett til medvirkning står nevnt 12 ganger i Rammeplanen for barnehage. 
Det er en lovfestet rett i FNs barnekonvensjon, og den står skrevet om i barnehageloven. 
Barns medvirkning handler ikke bare om at barnet skal få velge pålegg på skiva, eller hvilken 
sang de skal synge i samlingsstund. Barns rett til medvirkning handler om barnets rett til å 
utrykke seg vedrørende alle forhold som vedrører barnet.

Barna skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planleggingen og vurderingen av barne-
hagens virksomhet. Alle barn skal få erfare å få innflytelse på det som skjer i barnehagen. 
(KD – 2017)

I en barnehage er det ett ganske stort utviklingsspenn mellom de barna som er rundt året med 
minimalt verbalspråk, til 5 og 6-åringene som har mye verbalspråk og mange erfaringer med 
ett levd barnehageliv. Allikevel skal vi sørge for at alle barns rett på medvirkning blir etterfulgt.

På liten base er ansattes tilstedeværelse og deres sensitive måte å tone seg inn på barnet  
avgjørende for å fange opp deres følelsesmessige uttrykk, behov og interesser. Gjennom 
å iaktta, observere og tolke barnas nonverbale språk skal vi gi de yngste barna rom og  
anledning til å medvirke i sitt eget liv i barnehagen og i hjemmet. Det holder ikke at vi voksne 
snakker på vegne av barna. Vi må fange opp det enkelte barnet, og dets synspunkter gjennom 
voksne som demonstrerer tilstedeværelse med blikk, stemme og følelser.

På stor base tar vi utgangspunkt i barnas interesser. Vi planlegger, gjennomfører og evaluerer 
hele barnehagens pedagogiske innhold gjennom prosjektarbeid, samlingsstunder, komitemø-
ter, en til en samtaler og barnesamtaler.

Vi jobber mye prosjektbasert med barn, og gjennom prosjektene blir vi bevisste på barnas 
interesser og behov, og ut fra dette planlegger vi prosjekter med barna. Barna er medvirkende 
i alle ledd og hele prosessen. Stadig oppdager vi nye ting eller får andre ideer som vi tar med 
oss inn i prosjektene. Det er det som er spennende og gøy med å jobbe prosjektbasert, at vi 
vet aldri hvor veien går. I prosjektarbeidene er det prosessen som er viktig, hva vi opplever og 
får til sammen som gruppe og barnas ideer, interesser og innspill. Når prosjektet har nådd sin 
slutt avslutter vi det på en verdig måte. Sammen med barna oppsummerer vi hva vi har gjort 
og erfart gjennom prosjektene.

BARNS MEDVIRKNING OG LIVSMESTRING
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Å la barn medvirke handler om en grunnleggende holdning hos de ansatte om å fremme  
demokrati, mangfold og likeverd. Barns medvirkning er noe som sitter i «veggene», en kultur. 
En kultur som er preget av balansen mellom frihet og ansvar. Derfor inviteres skole starterne til 
å delta på planlegging av arrangementer, nettopp fordi de skal oppleve at de kan påvirke og 
at deres innspill betyr noe.

 
LIVSMESTRING
Østre Strøm FUS barnehage skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon,
og barns fysiske og psykiske helse skal stå i fokus. Livsmestring handler mye om at
barna får rike muligheter til å være aktive i sitt eget liv. Det betyr at barna får tid og
rom til å «klare sjøl», de får rike muligheter til å ta selvstendige valg og vi ansatte skal
være tilstede hele veien slik at barnet opplever støtte og psykologisk trygghet i
samspill med omgivelsene.  
 
Alle barn og unge har rett til et oppvekst- og læringsmiljø preget av gode relasjoner. Vi våger 
å se hele barnet og vi er inderlig opptatt av å ivareta barns rett til utvikling, medvirkning, 
ikke-diskriminering, omsorg, beskyttelse og selvrealisering. For oss er det en selvfølge å  
behandle barn som subjekt, med respekt for deres opplevelsesverden, sentralt for å styrke 
barnets selvfølelse, mentale helse og for å forebygge mobbing i barnehagen. 
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Vi er bevisste på at barnehagen skal være et godt språkmiljø for alle barn, gjennom bruk av 
samtale, dialog, bøker, rim og regler, sanger og elektroniske hjelpemidler. Vi anerkjenner og 
responderer på barns ulike verbale og non-verbale utrykk, for å støtte deres språkutvikling. I 
Østre Strøm FUS barnehage fokuserer vi på gode, meningsfulle samtaler i alle situasjoner. Vi 
vet at leken kan gi gode muligheter til å prøve ut nye ord og begreper, en av flere grunner til 
at leken er en sentral del av vår hverdag.

Vi i Østre Strøm FUS barnehage tar barnet på alvor og vi er sensitive i forhold til deres  
initiativ. På den måten føler barnet seg sett og hørt av oss. Å ta barnet på alvor handler om å ta 
seg tid til barnet, skaffe seg kunnskap om barnet, bruke denne kunnskapen og ha fantasi til å  
stimulere barnets språk gjennom ord og handlinger.

Gjennom følgende elementer synliggjør vi barnehagens språkmiljø:
   Vi vet at språkstimulering skjer i alle situasjoner, og at de ansatte skal være gode språklige 
rollemodeller.

   Vi introduserer barna for bøker, eventyr, fortellinger, sanger, rim og regler i mange  
variasjoner og på forskjellige språk

   Vi mener leken, og spesielt rolleleken, inviterer til verdifulle møter mellom barn og  
ansatte hvor språket stimuleres og utvikles.

   Bilder, dagstavler og symbolbruk er en naturlig del av barnas hverdag
   Vi oppfordrer foresatte til å snakke morsmål hjemme med barnet
   Benytter oss av Polylino, en lydbokapp med bøker på over 50 ulike språk – På den måten 
kan alle barn, uansett språklige forutsetninger, få gleden av høytlesning på det språket de 
kjenner best

   Vi er tilstedeværende og genuint interessert i barnas opplevelser og levde liv. Vi deler av 
oss selv og vi lytter til barna.

BARNEHAGENS SPRÅKMILJØ
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Vi er en fullkostbarnehage og serverer alle måltidene i barnehagen, hver dag. Vi har en egen 
kjøkkenassistent, med fagbrev som institusjonskokk, som lager all maten fra bunn av. Vi 
har fokus på et sunt kosthold i tråd med helsedirektoratets retningslinjer og koser oss ved  
tilstelninger. Vi nyter en vaffel i ny og ne eller sukker på grøten.

Østre Strøm FUS barnehage har fokus på sunn og næringsrik mat som gir små barnekropper 
de byggesteinene de trenger for å kunne leke, vokse og utvikle seg. Hos oss er måltidet mer 
enn bare ett måltid. Måltidene er en unik pedagogisk aktivitet og en felles opplevelse med 
mulighet for undring, refleksjon, språkutvikling og relasjonsbygging.

For å få ett trivelig måltid med fokus på kvalitet skal vi:
   Forberede oss godt til måltidet, og sørge for at alt vi trenger er på plass
   Sørge for smågrupper/ flere bord under måltider
   Være glødende, skapende og tilstedeværende sammen med barna
   Oppmuntre til gode samtaler
   La barna få god tid og ro
   Fremme matglede gjennom å tilby fargerik og variert mat
   Sitte sammen med barna under hele måltidet
   Gi barna anledning til å «klare sjøl»
   La barna rydde etter seg med støtte og hjelp
   Sørge for at alle får en positiv opplevelse med måltidet
   Verdsette måltidene som en pedagogisk situasjon, som vi hele tiden evaluerer, reflekterer 
rundt og endrer for å skape best mulig kvalitet for barna.

BARNEHAGENS MATSERVERING
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Gjennom et levd liv erfarer vi mennesker mange ulike overganger. For både barn og voksne 
kan slike overganger skaper usikkerhet da vi beveger oss fra noe trygt og godt til noe ukjent. 
Likevel kan noe nytt bli en berikelse i livet. Vi i Østre Strøm FUS barnehage ønsker å skape 
en best mulig overgang for alle barn, foresatte og ansatte gjennom en tydelig retning i vårt 
arbeid med de ulike overgangene.  
 

NÅR BARNA BEGYNNER I BARNEHAGEN
Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene legge til rette for at barnet kan få en trygg og 
god start i barnehagen. Barnehagen skal tilpasse rutiner og organisere tid og rom slik at  
barnet får tid til å bli kjent, etablere relasjoner og knytte seg til personalet og til andre barn. Når  
barnet begynner i barnehagen, skal personalet sørge for tett oppfølging den første tiden slik at  
barnet kan oppleve tilhørighet og trygghet til å leke, utforske og lære (KD, 2017).  
 

TILVENNINGSPERIODEN
Dette er en spesiell tid for både barn og foresatte. Vi ønsker at overgangen fra hjem/annen 
barnehage til Østre Strøm ikke skal oppleves som et brudd, men som en utvidelse av mulig-
hetene for kontakt og nye erfaringer. Like fullt innebærer overgangen til barnehagelivet en  
løsrivelsesprosess for både barn og foresatte. Det kan oppleves som vanskelig å overlate  
barnet sitt til mennesker en ikke kjenner. Man kan bli usikker på om man gjør det rette for  
barnet, og på om barnet vil få det godt her og trives. Disse følelsene opplever de fleste fore-
satte.

Når barnet får plass hos oss, vil dere bli kontaktet av pedagogisk leder med velkomstbrev, 
og informasjon om gruppen barnet starter på. Det gjennomføres i første omgang en «bli 
kjent-samtale» mellom foresatte og pedagogisk leder før oppstart, dette gjelder alle nye barn 
og foresatte. Dette er for at foresatte skal bli kjent med tilknytningspersonen (pedagogisk  
leder) i forkant av oppstart/tilvenning, og få muligheten til å komme med eventuelle spørs-
mål. Barnehagen ønsker også å kartlegge eventuelle behov og ønsker slik at vi kan møte  
barnet og foresatte på best mulig måte. I etterkant av «bli kjent-samtalen» inviteres foresatte 
og barn til en besøksdag i barnehagen. Der får barnet, foresatte og barnehagen muligheten til 
å bli kjent med hverandre i forkant av oppstart.

OVERGANGER I BARNAS LIV
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Når barnet starter hos oss, vil dere få tildelt en tilknytningsperson, som er en voksen med 
ekstra ansvar for barnet den første tiden i barnehagen. Tilknytningspersonen tar imot barnet 
i tilvenningsperioden. Hun/han skal være tilgjengelig og tilstede for barnet, blir kjent med 
barnets behov og barnets spesielle rutiner for bl.a. soving, kos, mat det liker, osv. Videre 
skal hun/han hjelpe barnet til å få oversikt over dagen i barnehagen og bli kjent med andre 
barn og voksne. Tilknytningspersonen har hovedkontakt med barnets foresatte den første 
tiden.  Foresatte vil også bli innkalt til tilvenningssamtale kort tid etter oppstart. Samtalen vil 
ta utgangspunkt i hvordan tilvenningsperioden har gått.  
 

MÅL FOR TILVENNINGEN  
Alle barn og foresatte utvikler med tid trygghet i relasjonen til ansatte i barnehagen, andre 
barn og det fysiske og psykiske miljøet.  
 
Tiltak:  

   Utsending av informasjon til foresatte før oppstart  
   «Bli kjent-samtale» før oppstart med fokus på å danne en god relasjon  
   Besøksdag(er) før oppstart 
   Det tildeles tilknytningsperson til alle barn  
   Tilvenningstiden er på minst 3 dager, og tilpasses hvert enkelt barn 
   Tett dialog med foresatte underveis i tilvenningsperioden 
   Tilvenningssamtale den første eller andre uken etter oppstart 

 
 
OVERGANG FRA LITEN TIL STOR BASE
Overganger skjer også innad i barnehagen. Å skulle bytte avdeling kan være en stor  
forandring for mange barn og foresatte. Vi vil derfor gjøre det vi kan for å sikre en naturlig 
overgang for barnet preget av trygghet, forutsigbarhet og god forberedelse. Vi lar barna på 
liten avdeling besøke stor avdeling sammen med en ansatt fra liten. Dette gjøres i et til passet 
tempo ut ifra det enkelte barnets forutsetninger. Gjennom besøksdager, lek og måltider på 
stor avdeling ønsker vi at barna utvikler trygghet til et nytt miljø. Alle foresatte med barn 
som skifter avdeling vil bli invitert til «bli kjent samtale» med pedagogisk leder på avdelingen. 
Dette gjør vi slik at vi kan starte allerede før oppstart med å danne gode relasjoner, kartlegge
behov og ønsker, samt snakke om det som er viktig for hver enkelt.   
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OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE
«Barnehagen skal i samarbeid med foreldre og skolen legge til rette for at barna kan få en 
trygg og god overgang fra barnehage til skole og eventuelt skolefritidsordning. De eldste 
barna skal få mulighet til å glede seg til å begynne på skolen og oppleve at det er en sammen-
heng mellom barnehagen og skolen». (KD 2017).

For oss i Østre Strøm FUS barnehage er det viktig at barnehagens samfunnsmandat om at 
barn skal dannes til demokratiske individer blir etterstrebet i vårt arbeide med dem. Det vil si 
i praksis at vi danner barn til demokratiske individer gjennom å gi dem kontinuerlig adekvate 
valg som de skal stå i konsekvensene av, dette for å kunne mestre eget liv.

Det siste året i barnehagen skal være preget av spennende og lystbetonte aktiviteter, og ikke 
kun et år hvor vi venter på skolestart. Det siste året i barnehagen skal ikke bare være fylt med 
forberedelser på det som kommer. Det skal også være en avslutning på det som har vært.

Å leke er fremdeles det viktigste vi gjør, og vi er bevisste på at vi tilrettelegger leken slik at 
den fortsetter å være gøy helt til de går ut. Skolestarterne skal bli introdusert for meningsfulle 
og viktige temaer som for eksempel førstehjelp og trygg trafikk som vil komme barna til gode 
både her og nå og på skolen. Bokstav- og telletrening er viktig dersom barna interesserer seg 
for dette, men det er livsmestring, selvstendighets trening, utvikling av sosial kompetanse, 
lytte- og konsentrasjonstrening, motoriske utfor dringer og lek som vil være i fokus. Vi går 
blant annet på turer for at barn selv skal kunne orientere seg i nærmiljøet, se mulighetene 
som finnes her, holde orden på seg og sitt, og erfare gleden ved å mestre fysiske og mentale 
utfordringer. På våren går vi ofte på turer til de forskjellige skolene barna sokner til slik at de 
kan gjøre seg litt kjent på uteplassen der og at de andre barna på gruppen får se hvor vennene 
skal begynne.

Gjennom variert lek og lystbetonte prosjekter ønsker vi at barna skal kunne glede seg over 
det siste året i barnehagen. Aktiviteter som spill, høytlesning, grov- og finmotorisk stimuli og 
sang, rim og regler vil bli mye brukt.

Skal vi etterleve barnehagens samfunnsmandat som handler om å danne barn til demokratiske 
individer må barn og voksne dele virkelighetsoppfatning. Barn må selv kjenne på hva som er 
viktig for dem i forhold til skolestart, og de ansatte må vite hvilke fundamentale ferdigheter et 
barn må ha for å mestre skolen. Dette må smelte sammen gjennom at de ansatte på den ene 
siden introduserer opplevelser og muligheter, og at barnet på den andre siden etter hvert kan 
velge sitt eget liv ut fra egne forutsetninger og behov.
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Samarbeidet mellom barnehagen og skolen består av besøksdager både på skolen og SFO, 
ulike aktiviteter sammen med skolen gjennom hele siste året i barnehagen, møter mellom  
pedagogisk leder og skole, samt tett dialog mellom instansene for en god og trygg over-
gang. All informasjon om barnet til skolen kreves samtykke fra foresatte, og skjema fylles ut 
sammen på våren før skolestart.
 

DE YNGSTE BARNA
I samfunnet vårt snakkes det mye om tidlig innsats, og tidlig innsats begynner allerede på 
småbarnsavdelingene i barnehagen. Å jobbe med de yngste barna krever ett sterkt faglig 
fokus med høy tilstedeværelse og gode evner til å fange opp barns signaler. De yngste barna 
skal møtes med en profesjonell men varm omsorg, de skal få medvirke og påvirke med de 
forutsetningene de har, og de skal bli tatt på alvor som de selvstendige individene de er. Alle 
med sine ønsker og behov, og sin utforskertrang.

En god start på livet er essensielt for videre utvikling, læring og livsmestring, og derfor gjør vi 
følgende valg i forhold til de yngste barna i Østre Strøm FUS barnehage:

Barnehagens 
lek- og
læringsmiljø 

• Lave bord og stoler tilpasset barna
• Stoler uten bøyler og seler slik at barnet kan forlate plassen sin dersom det har et ønske 
om dette

• Inspirerende lekemiljø som trigger nysgjerrighet, lekelyst og utforsking
• Lekemateriell er tilgjengelig for barna til enhver tid

Barnet får  
kjenne på hvor 
godt er å bli
forstått 

• Kvalitet i relasjoner er et grunnleggende fundament i barnehagen
• Vi er sensitive ansatte som «toner» oss inn på hvert enkelt barn i tilknytningsperioden
• Hos oss skal barn få ta egne valg som de kan stå i konsekvensen av
• All atferd er kommunikasjon- og det vet vi voksne.
• Vi tar oss god tid og gir rom for det enkelte barnets følelsesmessige uttrykk
• Vi demonstrere tilstedeværelse gjennom et bevisst valg om å fjerne alle distraksjoner, 
vise anerkjennende kommunikasjon, respekt, sensitivitet og varme

• Hos oss lar vi aldri barn gråte alene og alle barn skal få trøst, uansett
• Smågrupper- kvalitetssikre hvert møte med barn og dets unike behov
• Vi imøtekommer barns ønsker og interesser, og legger til rette for spennende rollelek.
• Barna skal få kjenne på mestringsfølelsen, hele sin tid på liten base

De yngste 
barna møter 
ansatte som 
er inderlige  
opptatt av 
barnas
beste 

• Bli møtt av en de kjenner
• Ansatte med relasjonskompetanse
• En ansatt som er trygg i jobben sin
• Engasjerte ansatte som viser inderlighet til jobben sin
• Møte lekende ansatte som har eventyrlyst og lekekompetanse
• Møter ansatte som er gode på å formidle og forberede barnet på hva som skal skje
• Ansatte som viser våre verdier i samspill med barn og voksne
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De yngste barna 
får muligheten 
til å «klare sjøl» 
og utforske 
omgivelsene

• Vi introduserer barna for nye muligheter, aktiviteter og skaper eventyrlyst tilpasset deres 
alder

• Vi stiller åpne spørsmål slik at vi kan undre oss over universets fenomener
• Barna får rom og tid til å være aktive i sitt eget liv og kjenne på den gode mestrings-
følelsen. Med god støtte fra tilstedeværende ansatte som evner å balansere behovet for 
støtte og utfordring.

• Forsyne seg med mat selv
• Smøre mat selv
• Rydde etter seg og andre
• Hente, sette på plass
• Hjelpe andre
• Kle på seg, kle av seg
• Vaske hender
• Finne frem leker
• Trøste andre
• Gå på tur fremfor å sitte i vogn dersom barnet er trygg på det
• Leker og møbler i barnas høyde slik at det selv kan påvirke hva de ønsker å gjøre
• 2 åringenes behov for større utfordringer vil bli ivaretatt

Organisering til 
barnas beste

• Smågrupper gjennom hele dagen
• Et vaktsystem som fungerer til barnas beste
• Måltider fordelt på to rom med ansatte som sitter sammen med barna rundt bordet
• Stellesituasjon: kun kjente ansatte for barnet skal skifte på det 
• Pauseavvikling primært i sovetiden
• Barnet først- dersom vi må velge

Samarbeid  
mellom barne-
hage og  
foresatte til 
barnets beste

• Bli kjent-samtale på våren med pedagogisk leder på gruppen 
• Besøksdag(er) etter bli kjent samtalen, men før oppstart
• Tilvenningssamtale kort tid etter besøksdag for barn og foresatte før oppstart
• Informasjonsskriv sendes på mail på våren til nye barn og foresatte 
• Primærkontakt og foreldrekontakt opprettes
• Barnehagen har egen instruks for primærkontaktens viktigste oppgaver
• Tilvenningen er tilpasset hvert enkelt barn
• Foreldresamtale på høsten etter oppstart
• Foreldremøte på høsten etter oppstart
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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, jf. barnehageloven § 1 
 (Lov om barnehager).

Overfor foresatte vil ansatte i Østre Strøm FUS barnehage:
   Arbeide ut fra det enkelte barnets forutsetninger, forventninger og behov
   Ta initiativ til et samarbeid med dere foreldre ut fra hva som er til barnets beste
   Finne rom og tid til å snakke sammen gjennom foreldresamtaler, foreldremøter, «bli kjent» 
samtaler med nye foresatte og daglig kontakt

   Ta på alvor foreldreperspektivet, og ha respekt for foresattes subjektive oppfatninger
   Snakke om hva det vil si å være til stede i øyeblikket og se barnet her og nå!
   Gi informasjon om barnets mestring og opplevelser i barnehagen.
   Gi beskjeder om hendelser som kan påvirke barnets hverdag på en ærlig og direkte måte
   Bruke Mykid, vår digitale plattform, som kommunikasjonsform utover den daglige kontakten
   Dokumentere det pedagogiske innholdet i barnehagehverdagen

Vi har forventninger til foresatte:
   De er direkte og ærlige i kommunikasjon med barnehagen og tar opp saker direkte med 
oss. Det er den eneste muligheten vi har til å kunne forbedre oss

   At viktig informasjon om barnet videreformidles til barnehagen
   Er aktive deltakere i barnets liv og viser interesse for barnet gjennom å lese det barne-
hagen sender ut av informasjon

   Ser barnet som det er her og nå, ikke alltid tenke på det som en forberedelse til det livet 
som skal komme

   Setter seg inn i bruken av Mykid og benytter denne digitale plattformen aktivt i kommunika-
sjonen med barnehagen

   Følger opp barnet med nødvendig klær og utstyr ut fra rådende forhold.
   At foresatte følger barnehagens vedtekter
   At foresatte kommer på foreldresamtaler og foreldremøter
   At foresatte viser engasjement og deltagelse ved ulike arrangementer i barnehagen.

Samarbeidet mellom barnehagen og hjemmet er basert på tillit. Gjennom mange positive 
opplevelser sammen bygger vi gjensidig tillit som er helt avgjørende for gode relasjoner til 
det beste for barna. Barnehagen har tillit til at foresatte er eksperter på egne barn, at de gjør 
så godt de kan for barna sine og at de møter barnehagens forventinger til dem. På lik linje 
må foresatte ha tillit til at barnehagen setter barnet alltid først, at vi gjør jobben vår i beste  
mening, at vi har kompetanse og erfaring, og at alt vi gjør har en pedagogisk forklaring.

SAMARBEID MELLOM BARNEHAGE OG HJEMMET
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   Lov om barnehager er det overordnede styringsdokumentet. Loven regulerer blant annet 
barnehagens formål, innhold og barns rett til medvirkning

   Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver er en forskrift til Lov om barnehager
   FNs barnekonvensjon ble inkorporert i norsk lov i 2003. den består av 42 artikler som til 
sammen sier noe om barns rettigheter til bl.a. utvikling, omsorg, beskyttelse, deltagelse 
og innflytelse.

   Barnehagens vedtekter, etiske retningslinjer og serviceerklæring.
   Forskrift om miljørettet helsevern
   Visjon og verdier i FUS
   Barnehagens årsplan
   Progresjonsplan
   Standard for relasjoner i barnehagen
   Språklig mangfold- en berikelse for alle barn i Østre Strøm FUS barnehage!

BARNEHAGENS STYRENDE DOKUMENTER



29



30

FAGOMRÅDE: 1-2 ÅR
Barna skal/kan…

3-6 ÅR
Barna skal/kan…

Kommunikasjon, 
språk og tekst:

• Få kjenne på å bli hørt og tatt på alvor

• Gjennom sitt språk skal

• Kunne uttrykke følelser

• Behov og erfaringer

• Gjennom språket (non-verbalt og verbalt) 
oppmuntres til positive samspill med andre i 
rollelek og annet samvær

• Få rikelige erfaringer med ulike typer lek

• Bli introdusert for sanger med enkel tekst og 
bevegelse

• Bli oppmuntret til gjentagelser av lyder og 
ord

• Oppleve høytlesning

• Få oppleve glede over å lytte til hverandre, gi 
respons og bli hørt

• Oppmuntres og støttes til å våge å stå fram 
i gruppen

• Bli kjent med et mangfold av sanger, vitser, 
gåter og fortellinger

• Få anledning og hjelp til sette ord på følelser

• Få bli kjent med bokstaver og tall gjennom 
lek og utforskning

• Få anledning til å dikte egne fortellinger

• Få kjennskap til bøker, fortellinger og eventyr 
og oppleve høytlesning hvor de kan komme 
med sine innspill og meninger

• Få mulighet til å bli kjent med flere språk
Kropp, bevegelse, 
mat og helse: 

• Få danne seg gode erfaringer med friluftsliv 
og uteliv til ulike årstider gjennom turer og 
utetid

• Møte ansatte som gir oppmuntrende 
bekreftelse på hvert enkelt barns 
sansemotoriske og kroppslige lek og få 
inspirasjon til å søke fysiske utfordringer og 
prøve ut sine kroppslige muligheter.

• Få rike muligheter til å ta del i matlaging, og 
rom til å klare selv under måltider

• Få dekket sitt behov for ro, hvile og 
avslapping i løpet av barnehagedagen

• Bli kjent med kroppen og dens funksjon

• Få anledning til å utvikle forståelse for egen 
kropp, og lære egne behov å kjenne

• Få innsikt i ulikheter som finnes i vårt 
samfunn

• Få rike turmuligheter

• Få innsikt i viktigheten av hygiene

• Få tid og anledning til å utvikle 
selvstendighet med nødvendig støtte og 
hjelp fra ansatte og andre barn.

• Få innsikt i viktigheten av sunn, variert og 
god mat

• Møte ansatte som gir rike opplevelser i 
forhold til bevegelse både inne og ute

• Få anledning til å utfordre egne grenser i 
trygge omgivelser

• Bli kjent med kroppen, sette egne grenser og 
respektere andres grenser

• Få tid til å reflektere over positive og 
negative berøringer og hemmeligheter

• Få tid til å snakke om gode og onde 
hemmeligheter

PROGRESJONSPLAN
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FAGOMRÅDE: 1-2 ÅR
Barna skal/kan…

3-6 ÅR
Barna skal/kan…

Kunst, kultur og
kreativitet:

• Få tid og anledning til å ta i bruk sin fantasi, 
kreativ tenkning og skaperglede

• Få uttrykke seg estetisk i et visuelt språk, 
gjennom musikk, sang, dans og drama

• Få kjenne på gleden rundt det å utforske noe 
det er nysgjerrig på

• Få oppleve glede over tilgjengelighet av 
materialer i barnehagen til enhver tid

• Få kjennskap til ulike materialer

• Få kjennskap til farger

• Få tid og mulighet til å utfolde seg kreativt

• Få innsikt i bruken av digitale verktøy

• Få muligheten til å lytte til musikk

• Få kjenne gleden ved dans og bevegelse

• Få utfolde seg i forhold til ulike typer 
teknikk, former og farger

Natur, miljø og 
teknologi:

• Bli kjent med, og få forståelse for planter og 
dyr, landskap, årstider og vær

• Få tid og mulighet til å være nysgjerrig og 
utforskende

• Bli kjent med ulike digitale verktøy sammen 
med voksne 

• Bli godt kjent med årstider og de endringene 
som skjer i naturen

• Få kjennskap til viktigheten av miljøvern og 
en bærekraftig utvikling

• Få utvikle innsikt i forhold til samspillet i 
naturen

• Utvikle kjærlighet og respekt for naturen

• Få rike muligheter til undring og utforskning

• Få tid og rom for å kunne pakke tursekk selv

• Bli kjent med noe av den digitale verden 
sammen med en voksen
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FAGOMRÅDE: 1-2 ÅR
Barna skal/kan…

3-6 ÅR
Barna skal/kan…

Etikk, religion og 
filosofi:

• Glede seg over å komme til Østre Strøm 
FUS barnehage. De skal bli møtt med varme 
ansatte som gir dem trygghet, omsorg og 
spennende muligheter

• Oppleve spenning og forventing knyttet til 
høytider og kulturer

• Oppleve glede over å gjøre noe for andre 
i form av trøst, hjelp eller støtte ved for 
eksempel måltider, påkledning eller i lek

• Danne seg ulike erfaringer i forhold til 
normer og verdier i relasjon med andre

• Oppleve anerkjennelse og respekt som 
menneske få kjenne på hvor godt det er å få 
et JA fra voksne!

• Få kjenne på hvor godt det er å få et JA fra 
voksne!

• Få kjenne hvor godt det er å kunne medvirke 
i egen hverdag i et demokratisk samfunn.

• Få kjennskap til andre religioner og utvikle 
toleranse for hverandres bakgrunn 

• Vise nestekjærlighet

• Få kjennskap til høytider og tradisjoner

• Tid og rom for undring over store spørsmål

• Markere FN dagen gjennom solidaritet for 
andre som trenger det 

• Få oppleve å ha et godt selvbilde

• Oppleve engasjement og glede ved å hjelpe 
andre barn

• Skolestartene får en aktiv deltagelse i 
planlegging av ulike arrangementer

Nærmiljø og 
samfunn:

• Få muligheten til å gå på tur utenfor 
barnehagen

• Bli kjent med barnehagens nærmiljø

• Bli kjent med at vi er forskjellige i samfunnet

• Få kjenne hvor godt det er å være en del av 
et fellesskap med demokratiske verdier.

• Få rike muligheter til å bli kjent med 
nærmiljøet gjennom turer utenfor 
barnehagen

• Få reise med offentlig transport som buss 
og tog

• Bli kjent med hvorfor vi markerer 
nasjonaldagen

• Få innsikt i historiske endringer i samfunnet

• Vi prøver å tilrettelegge for at skolestartene 
skal få besøke skolene i nærmiljøet

• Få tid og anledning til å besøke ulike 
institusjoner i samfunnet.

• Bli kjent med hvorfor vi markerer 
samefolkets dag og andre høytider i ulike 
religioner
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FAGOMRÅDE: 1-2 ÅR
Barna skal/kan…

3-6 ÅR
Barna skal/kan…

Antall, rom og 
form:

• Få kjenne glede over å erfare, utforske og 
leke med form og mønster

• Erfare ulike typer størrelser og former 
gjennom å sortere og sammenligne

• Fryde seg over tilgangen på ulike typer spill, 
tellemateriell, klosser og formingsmateriell

• Leke seg til kunnskap om tall, størrelser, 
former og beregning

• Oppleve glede over å kjenne seg igjen 
gjennom lokalisering

• Glede seg over å kunne sortere, 
sammenligne og konstruere gjennom lek

• Få kjenne glede over å leke seg med tall og 
mengde gjennom lek

• Få støtte fra voksne til å kunne skille mellom 
dager, måneder og tid

• Få anledning til å delta i praktiske gjøremål 
som å lage mat, dekke traller, pakke ut 
matvarer og lignende

• Få muligheten til å gjenkjenne mønster
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Datoene kan variere fra år til år, derfor får dere her bare en liste over hvilke arrangementer vi 
pleier å markere, og til ca hvilken tid.

September Brannvernsuke

Oktober FN-dagen

Desember Julegrantenning for barna
Lucia
Nissefest

Februar Samefolkets dag
Vinteraktivitetsdag

Mars Karneval
FUS-dagen

April Påskelunsj

Mai Grunnlovsmarkering

Juni Sommerfest
Eid

LISTE OVER ARRANGEMENT I  
ØSTRE STRØM FUS BARNEHAGE
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NOTATER



36 Østre StrømBarnehagenavn

KONTAKTINFORMASJON

Østre Strøm FUS barnehage as
Buholen 15

2005 Rælingen

Daglig leder: 90233801
Mailadresse: dl.ostrestrom@bhg.no

Hjemmeside: https://fus.no/ostrestrom

AVDELINGENE

REVEHIET
Telefon: 90762779

HAREHIET
Telefon: 91568512

BJØRNEHIET
Telefon: 95813880

JERVEN: 
Telefon: 90802242

ULVEHIET
Telefon: 90757046


