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og hos oss er barnet alltid først!

Så kom til oss i Østre Strøm FUS barnehage
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ØSTRE STRØM FUS  
BARNEHAGE

Østre Strøm FUS barnehage er en privat barnehage som åpnet august 2007. Barnehagen har 
ca 82 barn og 17 ansatte og er organisert som en basebarnehage. Det betyr at barnehagen har 
felles garderobe, kjøkken og ulike funksjonsrom. Basene består av liten base med våre flotte 
ett- og toåringer, og stor base med våre herlige tre-, fire- og femåringer. Gruppene på basene 
er aldersblandede. Alle gruppene har faste ansatte som følger opp barna på sin gruppe. 
Likevel samarbeider vi mye på tvers av gruppene der vi ser det skaper verdi for barna. 

Dagsrytme (barns behov styrer klokken, derfor er alle tidene fleksible):

Ca. 06:45-08:30:  Frokost
Ca. 06:45-09:30:  Lek på rommene på tvers av grupper
Ca. 09:45-14:30:  Aldersblandede grupper (lekegrupper, turer, prosjekter etc.)
Ca. 10:45/11:00:   Lunsj i aldersblandede grupper (på tvers av gruppene på fredager  

på stor base)
 Etter lunsj: Soving, hvile eller utelek/innelek
Ca. 14:00:  Ettermiddagsmåltid med matboks og frukt 
Ca. 14:30-17:15:  Lek på rommene på tvers av grupper 

UKESRYTME: 

De ulike gruppene har hver sin faste ukesrytme som viser hva dagene kan inneholde. Dette 
kan være lekegrupper, prosjektarbeid, turer og utedager. Ukesrytmen 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. 
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LIVSMESTRING OG  
DANNING

Østre Strøm FUS barnehage skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon, og 
barns fysiske og psykiske helse skal stå i fokus. Livsmestring handler for oss 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 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.

VENNSKAP, VEIEN TIL FOREBYGGING AV MOBBING  
I BARNEHAGEN

Vårt fokus vil alltid ligge på å danne gode relasjoner og gi barna rike muligheter for å utvikle 
verdifulle vennskap. 
• Den signifikante andre (ansatt i Østre Strøm)
• Vi ser barnet som subjekt.
• Vi er varme, inkluderende, tydelige og tar ansvar.
• Vi tilrettelegger for lek gjennom smågrupper og er i forkant av negative situasjoner.
• Vi våger å se!
• Vi våger å gripe inn og følge opp over tid.
• Vi mestrer å se hele barnet, ikke kun dets atferd.

• Arbeid med det psykososiale miljøet i barnehagen
• Personalet bygger relasjoner til barna og legger til rette for at barna kan danne 

vennskap gjennom lek.



6

• Forebygging av mobbing skjer i barnehagen gjennom fokus på lek og vennskap. 
• Barn har behov for tilstedeværende ansatte.
• Personalet og foresatte er etiske rollemodeller og må være bevisste på dette.
• Barn ønsker å påvirke sin egen hverdag, og det skal de få alle muligheter til å  

gjøre hos oss.
• Barn trenger tilgjengelige ansatte.

• Relasjoner og samspill barn i mellom
• Barnehagen skal være et trygt og utfordrende sted for hvert enkelt barn.
• Når barn samhandler må personalet være deltagende.
• Barn trenger grenser de kan forstå.
• Personalet observerer barnas samspill.
• Barns handlinger kan være uforutsigbare; vær i forkant!
• Personalet som griper inn og følger opp i etterkant av uheldige situasjoner.
• Barn trenger erfaring med konflikthåndtering, men med hjelp og støtte fra ansatte.
• Når barn endrer atferd, kan det være tegn på at de ikke trives.
• Personalet må ta ansvar, og ta barn på alvor, og ikke bagatellisere barnas følelser  

og opplevelser. 

• Vennskap
• Verdifulle relasjoner er fundamentet for trivsel, læring og utvikling. 
• Alle trenger å ha minst en venn.
• Leken skal få størst plass i barnehagen gjennom lekegrupper, spennende lekerom  

og lekende ansatte som byr på seg selv gjennom eventyrlyst.
• Ansatte jobber aktivt over tid for å hjelpe barn til å danne vennskap.
• Vennskap er forbyggende i forhold til utestengelse og mobbing.  

• Sosial kompetanse
• Gir trivsel i fellesskapet i barnehagen.
• Empati er sentralt.
• Fokus på utvikling av sosiale ferdigheter gjennom lek/rollelek, samtale, litteratur  

og dramatisering/rollespill.

• Kommunikasjon og språk
• Kommunikasjon er viktig for å forstå og bli forstått.
• Språk er viktig for å kommunisere med andre.
• En kultur for samtale, i alle situasjoner.
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Vi, ansatte, skal tydelig vise at vennskap og lek danner verdifulle relasjoner i barnehagen. 
Vi bruker leken til å skape gode relasjoner mellom barna og barn/voksen. Leken er med på 
å forebygge mobbing ved at den ansatte er delaktig i barns lek og er med på å skape gode 
bånd mellom barna. Ved å ha fokus på vennskap og rollelek er dette med på å påvirke de 
gode relasjonene barna får til hverandre.
  

BARNET 
FØRST!
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I Østre Strøm FUS barnehage anser vi overgangssituasjoner som meningsfylte aktiviteter 
for barn. Eksempelvis bleieskift og av/på-kledning kan beskrives som rutinemessige og 
praktiske arbeidsoppgaver i en barnehagehverdag. Hos oss er dette viktige pedagogiske 
samspills- og læringssituasjoner, der omsorg utøves og læring kan skje. Dette er i tråd med 
Rammeplanen: «En omsorgsfull relasjon er preget av lydhørhet, nærhet, innlevelse og evne 
og vilje til samspill. Omsorg skal prege alle situasjoner i hverdagslivet og komme til uttrykk 
når barn leker og lærer, i stell, måltider og påkledning.» 

Målsettingene våre er blant annet at barn skal få oppleve: 
• mestring  
• selvstendighet 
• tålmodighet 
• ansvar 
• nære relasjoner 
• prososial adferd 

For å legge til rette for dette har vi konsekvent smågrupper med få barn på stellerommet og 
i garderoben. Dette gjør at vi kan følge opp det enkelte barnet, samtidig som vi kan se dets 
behov og tilrettelegge deretter. Tiden er også en viktig faktor i overgangssituasjoner hos 
oss. Vi prioriterer å gi barn tid, slik at de får konstruktive prosesser som bidrar til utvikling 
på ulike områder, både på individ og gruppenivå. 

Vår oppgave ligger her i å være oppmerksom på barns utrykk og evne å tolke de, basert på 
vår kunnskap om barn. 

OVERGANGER
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GLØDENDE
SKAPENDE 

TILSTEDEVÆRENDE
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NÅR BARNET 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.  
(Rammeplan for barnehage, 2017) 

TILVENNINGSPERIODEN  

Dette er en spesiell tid for både barn og foresatte. Vi ønsker at overgangen fra hjem 
til barnehage ikke skal oppleves som et brudd, men som en utvidelse av mulighetene 
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 du ikke kjenner. Du 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 
foresatte, og hvis det kan hjelpe - snakk med personalet om det.  
Tilvenning til nytt miljø og nye situasjoner er en prosess som tar litt tid! 

MÅL:  

Alle barn og foresatte er trygge på de voksne i barnehagen, barna og det fysiske miljøet. 

Tiltak: 

TILVENNING – DEN ALLER 
FØRSTE TIDEN I BARNEHAGEN 

• Det tildeles tilknytningsperson til alle barn 
•  Tilvenningstiden er 3 dager, eller mer ved 

behov 
•  Utsending av informasjon til foresatte før 

oppstart 

• Samarbeid med foresatte underveis 
• «Bli kjent-samtale»   
• Besøksdag 
•  Tilvenningssamtale 
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TILKNYTNINGSPERSON 

En tilknytningsperson er en voksen som har ekstra ansvar for barnet den første tiden i 
barnehagen. Ved å dele barnegruppen mellom de ansatte, sikrer vi at alle barna blir sett 
og hørt, og får den omsorgen det skal ha hos oss. 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, bli kjent med andre 
barn og voksne. Tilknytningspersonen har hovedkontakt med barnets foresatte den første 
tiden. 

Det gjennomføres i første omgang en «Bli kjent-samtale» mellom foresatte og pedagogisk 
leder før oppstart. Dere vil få innkallelse til dette i eget skriv/mail. Dette er for at dere som 
foresatte skal bli kjent med tilknytningspersonen (pedagogisk leder) i forkant av oppstart/
tilvenning, og få muligheten til å komme med eventuelle spørsmål. 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. Dere 
vil også bli innkalt til tilvenningssamtale kort tid etter oppstart. Samtalen vil ta utgangspunkt 
i hvordan tilvenningsperioden har gått. 
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Liten? Jeg?       
Langt i fra
Jeg er akkurat stor nok.
Fyller meg selv helt
på langs og på tvers
fra øverst til nederst.
Er DU større enn deg selv kanskje?

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

Vi anstrenger oss for å forstå barnet • Vi demonstrerer tilstedeværelse ovenfor barnet 
• Vi er bevisste vår definisjonsmakt.
• Vi er alltid opptatt av barnets opplevelse, 

og er inneforstått med at all atferd er 
kommunikasjon.

• Hos oss lar vi aldri barn gråte alene og alle 
barn skal få trøst, uansett.

• Små grupper- kvalitetssikre hvert møte med 
barn og dets unike behov.

HANDLINGSPLAN:  
DE YNGSTE BARNA 
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Vi er stolte over å kunne tilby • Smågrupper- hos oss kommer leken aller først!
• Alle møbler er tilpasset barnet (ingen tripp 

trapp stoler) ved at vi har lave stoler og bord, 
og leker tilgjengelig for barnet.

• God organisering av overganger i smågrupper.
• Alle barn er aktive i sin egen hverdag ved at 

personalet tar de med på alle gjøremål, helt fra 
de er små.

• Gode overganger mellom soving og det å 
våkne opp. Alltid et fang tilgjengelig.

• Tar barns interesser og behov inn i all 
planlegging av virksomheten.

• Barnehagens ansatte har god kompetanse og 
lang erfaring.

• Vi går turer hver eneste uke.
• De små barna skjermes hos oss de første 

månedene slik at trygghet til menneskene og 
omgivelsene kan styrkes og utvikles.

• Prosjektarbeid også for de minste.
• Stort fokus på samspill med andre mennesker 

gjennom verdifulle relasjoner i lek.

Barnehagen er møblert etter barnas 
behov

• Leker og møbler i barnets høyde.
• 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.

• Fokus på sansestimulering.

Barnet får kjenne hvor godt er å bli  
forståt forstått av de ansatte

• 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 tid og gir rom for det enkelte barnet.
• Vi demonstrere tilstedeværelse gjennom: 

legger vekk alle distraksjoner, viser 
anerkjennende kommunikasjon, respekt, 
sensitiv og varme. 
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De yngste barna får møte ansatte som 
er inderlige opptatt av barnets beste  

• Bli møtt av en jeg kjenner.
• 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.
• Vi demonstrerer tilstedeværelse og setter 

verdifulle relasjoner foran alt.

De yngste barna får muligheten til 
å «klare «klare sjøl» og utforske 
omgivelsene

• Vi introduserer barna for nye muligheter og 
aktiviteter, og skaper eventyrlyst.

• Vi stiller åpne spørsmål slik at vi kan undre oss 
over universets fenomener. 

• Aktive i sitt eget liv gjennom å danne seg 
erfaringer med å:

• 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 ta valget.
• Smågrupper er en forutsetning for å danne seg 

erfaringer med å «klare sjøl».
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Organisering til barnas beste • Smågrupper gjennom hele dagen.
• Et vaktsystem som fungerer til barnets beste.
• Måltider fordelt på to rom med voksne tilstede 

hele tiden.
• Stellesituasjon: kun kjente voksne for barnet 

skal skifte på det.
• Pauseavvikling primært i sovetiden.
• Barns behov prioriteres alltid fremfor praktiske 

gjøremål og klokken: hos oss er det sand i 
garderoben til tider.

Samarbeid mellom barnehage og 
foresatte til barnets beste  

 

• Foreldremøte på våren før oppstart.
• Det enkelte barnets behov.
• Tilvenningssamtale kort tid etter besøksdag for 

barn og foresatte før oppstart.
• Informasjonsskriv og årsplan sendes ut våren 

før oppstart.
• Primærkontakt og foreldrekontakt.
• Barnehagen har egen instruks for 

primærkontaktens viktigste oppgaver.
• Tilvenning tilpasset oppstart.
• Foreldresamtale på høsten etter oppstart.
• Foreldremøte på høsten etter oppstart.
• Foresatte møter trygge, kompetente og 

profesjonelle voksne som er dyktige i forhold 
til de yngste barna i barnehagen.

• Månedsbrev sendes ut hver måned der 
det pedagogiske innholdet formidles på en 
profesjonell måte.

• Et stabilt personale med få nye barn prioriteres 
alltid på liten base.
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OVERGANG FRA LITEN  
TIL STOR BASE

Å skulle bytte base kan være en stor overgang 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. Allerede i januar begynner barna på liten å besøke 
stor base sammen med en ansatt fra liten. Dette gjøres i et tilpasset tempo ut ifra barnets 
forutsetninger. Barna på liten beveger seg over på stor base og blir kjent med de ulike 
lekerommene i løpet av våren.

OVERGANGEN FRA  
BARNEHAGEN TIL SKOLEN

«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 
sammenheng mellom barnehagen og skolen (kunnskapsdepartementet, 2017, s.33). 

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. Å leke er fremdeles det viktigste vi gjør. 
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, selvstendighetstrening, utvikling av sosial kompetanse, lytte- og 
konsentrasjonstrening, motoriske utfordringer 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. Siste året i barnehagen avsluttes 
med en hyggelig overnatting i barnehagen. 

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. 

Samarbeidet mellom barnehagen og skolen består av besøksdager, møter mellom 
pedagogisk leder og skole, samt tett dialog mellom instansene for en god og trygg 
overgang. 
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HOS OSS KOMMER LEKEN 
FØRST

I Østre Strøm Barnehage kommer leken alltid først, fordi leken er selve livet! Ansatte med 
lekekompetanse hjelper barn å utvikle seg, og vi mener at leken legger det beste grunnlaget 
for læring og livsmestring.
 

HVORFOR VERNER VI OM LEKEN I ØSTRE STRØM FUS  
BARNEHAGE?

• Leken er grunnleggende menneskelig aktivitet 
• 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

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 ROLLELEKEN. I rolleleken kan barnet velge å 
være en annen, samtidig som det er seg selv med sine holdninger, meninger og følelser 
samt sitt intellekt. 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 
rolleleken danner barnet seg som et eget individ. Leken har ingen begrensninger, det er lov 
å prøve og feile da alt er på liksom. 
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HVA LÆRER BARN I ROLLELEKEN?

Egenledelse i lek handler om hjernens evne til å være aktiv og selvstendig i en oppgave over 
tid. Barn må bruke mange ferdigheter for å løse dagligdagse utfordringer, og egenledelsen 
er avgjørende for å bruke sine ferdigheter på best mulig måte.

Er det ikke nettopp disse erfaringene vi vil at barn skal danne seg? Det er i hvert fall det vi 
anser som gode egenskaper og ferdigheter hos mennesker både som barn og senere i livet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er det ikke nettopp disse erfaringene vi vil at barn skal danne seg? Det er i hvert fall det vi 
anser som gode egenskaper og ferdigheter hos mennesker både som barn og senere i livet. 

 

Suksesskriterier for gode rammebetingelser og nødvendig handlingsrom for leken:  

v   Personalet har tro på at det nytter å satse på barns lek.  
v   God informasjon til foresatte der vi formidler viktigheten av leken og lekens 

betydning.   
v   Bevissthet om hva vi skal redusere eller slutte å gjøre for å rydde plass til leken 
v   Personalet har høy lekekompetanse. Kurs og opplæring er satt i system.  

Organisering
-‐ holde	  orden	  på	  
informasjon	  og	  
aktiviteter

Arbeidshukommelse
-‐ tenke	  og	  huske	  
samtidig,	  driver	  

oppgaver	  fremover	  i	  
logisk	  rekkefølge	  

Fleksibilitet
-‐ evne	  til	  å	  takle	  
overganger,	  skifte	  
oppmerksomhet	  
og	  variere	  mellom	  
ulie	  aktiviteter

Selvregulering
-‐ regulere	  og	  

kontrollere	  egne	  
følelser	  og	  
handlinger

Selvmonitorering
-‐ bevisshet	  om	  hvordan	  
egne	  handlinger	  og	  
oppførsel	  skaper	  

reaksjoner	  hos	  andre,	  
og	  hvordan	  andres	  

atferd	  påvirker	  en	  selv

Igangsetting
-‐ ta	  initiativ	  til	  sosialt	  
samspill	  med	  andre	  
barn,	  og	  komme	  i	  
gang	  med	  lek	  og	  

aktiviteter

Planlegging
-‐ sette	  mål	  og	  
lage	  effektiv	  

plan/strategi	  for	  å	  
nå	  målet
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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. Kurs og opplæring er satt i system. 
• Vi har en ja-holdning til barn. Vi ønsker å virkeliggjøre barns fantasi og ønsker som igjen 

fører til magisk og god rollelek. 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. 

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 i 

rollelek.
• Barn må delta på turer og aktiviteter som skaper mening. Felles opplevelser styrker 

samholdet og gir felles referanser i rolleleken. 
• Leken foregår stort sett i smågrupper basert på interesser, trygghet og utviklingsnivå. 
• Barnas lekelandskap og lekerekvisitter er hele tiden i forandring for å inspirere til lek. 

Hvordan jobber vi konkret med rolleleken? 
• Tema: Observere/etablere leketemaer 
• Deltakere: Hvem er med/Hvem er ikke med? Hvem er de som ikke er med? 
• Varighet: Leken tar den tiden den tar, og fortsetter gjerne en annen gang. Dette 

utfordrer barnehagens rutiner og dagsrytme 
• Rekvisitter: Nødvendig utstyr lages eller hentes inn



22

Personalets rolle i leken: 
Tilstedeværelse er en av våre verdier og dette gjelder også i leken, både inne og ute. Med 
fornuft er vi nødt til å justere oss inn og ut av leken. Vi tilpasser vår rolle i leken basert på 
barnas behov og gjennom ulike strategier. Blant disse er: 
• lekeleder 
• lekekamerat 
• lekeavslutter            
• veiviser for barn i lek
• igangsetter av lek
• tilrettelegger av leken 
• tilrettelegger for enkeltbarn
• hjelper enkelte barn med å knekke lekekoden 

                             

Lek og egenledelse er det pedagogiske grunnlaget i Østre Strøm FUS barnehage. Våre 
kundeløfter skal fremheve vår praksis og vise til hva de ansatte gjør helt konkret i forhold til 
lekens betydning. 

• Vi evner å by på oss selv og har eventyrlyst i møte med barna og omgivelsene.
• Vi 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. 
• Vi innehar stor grad av lekekompetanse da vi vet hvor viktig leken er for en meningsfull 

barndom.
• Vi skal jobbe aktivt for at alle barn skal ha en venn gjennom vår vennegaranti. 

Vi i Østre Strøm FUS barnehage skal fange barns drømmer og håp om et spennende og 
meningsfullt liv. Da vil vi kunne stimulere barnet til å jobbe for vennskap og evnen til 
eventyrlyst. Forskerrapporter fra USA i 2012 viser at barn lærer mindre ved tilrettelagt 
førskoletrening (den «skolske» måten) enn ved lek/rollelek hvor den ansatte er aktivt 
deltakende. (Fra egenledelse lek og læreing)

Leken skal derfor alltid oppta mesteparten av tiden i Østre Strøm FUS barnehage.

FIRE KUNDELØFTER
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BARNET 
FØRST!
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SPRÅKMILJØET I  
BARNEHAGEN

«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.» 
(KD 2017 s 47,48)

I Østre strøm FUS barnehage fokuserer vi på gode samtaler i alle situasjoner, vi gir plass 
til leken og er bevisste på at barnehagen skal være et godt språkmiljø. Gjennom bruken 
av bøker, rim og regler, sanger og elektroniske hjelpemidler. Barnet utvikler seg i ulikt 
tempo, og vi som ansatte ønsker å møte og veilede barnet på det stadiet de er. Vi vil 
anerkjenne og respondere på barns ulike verbale og non-verbale utrykk, for å støtte deres 
språkutvikling. Gjennom dette skal barnehagen anerkjenne og verdsette barns ulike språk 
og kommunikasjons utrykk (ibid). 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 barnet gjennom ord og handlinger. Gjennom 
følgende elementer synliggjør vi barnehagens språkmiljø: 

• Kompetente ansatte som vet at han/hun er en språklig rollemodell for alle barn, og er 
bevisst i forhold til dette.

• Språkstimulering skjer i alle situasjoner.
• Vi introduserer barna for bøker, eventyr, fortellinger, sanger, rim og regler.
• Vi mener leken, og spesielt rolleleken, inviterer til verdifulle møter mellom barn og 

ansatte hvor språket stimuleres.
• Gjennom visuelle virkemidler, som dagtavler og bilder, kan vi bidra til at alle barn kan 

gjøre seg forstått.
• Vi oppfordrer foresatte til å snakke morsmål hjemme med barnet.



26

«Barnehagen skal fremme respekt for menneskeverdet ved å synliggjøre, verdsette og 
fremme mangfold og gjensidig respekt. Barna skal få oppleve at det finnes mange måter 
å tenke, handle og leve på. Samtidig skal barnehagen gi felles erfaringer og synliggjøre 
verdien av fellesskap. Barnehagen skal vise hvordan alle kan lære av hverandre og fremme 
barnas nysgjerrighet og undring over likheter og forskjeller. Barnehagen skal bidra til at alle 
barn føler seg sett og anerkjent for den de er, og synliggjøre den enkeltes plass og verdi i 
fellesskapet.» (KD s. 9).
 
«Barnehagen skal legge til rette for kulturmøter, gi rom for barnas egen kulturskaping og 
bidra til at alle barn kan få oppleve glede og mestring i sosiale og kulturelle fellesskap. 
Barnehagen skal by på varierte impulser, opplevelser og erfaringer og omfatte lokale, 
nasjonale og internasjonale perspektiver. Barnehagen skal synliggjøre samisk kultur og 
bidra til at barna kan utvikle respekt og fellesskapsfølelse for det samiske mangfoldet. 
Barnehagen skal synliggjøre et mangfold i familieformer og sørge for at alle barn får sin 
familie speilet i barnehagen.» (KD s 9,10)

I Østre Strøm FUS barnehage mener vi det er viktig at alle barns kulturelle bakgrunn blir sett 
på som verdifull. I møte med andre kulturer enn sin egen, lærer barn også om de må velge 
mellom enten/eller eller både/og. Østre Strøms menneskesyn (ethvert menneske er et godt 

MANGFOLD OG GJENSIDIG 
RESPEKT
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vesen som vil seg selv og alle andre vel) og verdier (frihet, tillit og medvirkning) skal råde 
grunnen for vårt møte med både det som er forskjellig og det som oppleves som fremmed.
Personalet har ansvar for å styrke barnets valg, basert på toleranse, solidaritet og 
nestekjærlighet. Vi forplikter oss til å ha fokus på barns danningsprosesser i forhold til sitt 
møte med andre mennesker. Vi må sammen ta ansvar for å skape ett flerkulturelt samfunn. 
Dette oppstår i barnehagens daglige virksomhet, ved at personalet viser interesse og 
nysgjerrighet rundt alle barns språk, matkultur, familie, religion og barnekultur. 
Under fagområdet etikk, religion og filosofi står det i Rammeplanen at barnehagen skal 
bidra til at barn får innsikt i kristne grunnverdier og deres plass i kulturen samt få kjennskap 
til kristne høytider og tradisjoner. I samarbeid med hjemmet kommer vi frem til hvordan 
kulturelle/religiøse/livssynsmessige markeringer kommer til utrykk i barnehagen.

MANGFOLD OG FORELDRE- 
SAMARBEID

• Vi ønsker å oppmuntre foreldrene til å bruke barnehagen som en arena for 
kulturformidling.

• Foreldre forteller om hva som er viktig for sine barn, og samtidig er åpne for at ulike 
tradisjoner og høytider synliggjøres i barnehagen.

• Ved godt samarbeid og åpen dialog mellom barnehagen og hjemmet unngår vi at barnet 
står i konflikt mellom barnehagen og hjemmet og står fritt til å danne seg sitt eget 
verdigrunnlag. 

• Møte med foreldre fra andre kulturer vil noen ganger skape konflikter. Disse konfliktene 
må løses i fellesskap, og gjennom demokratiske verdier vårt samfunn bygger på. Det vil 
i praksis si at kulturelt betingede oppdragermetoder ikke alltid passer inn i vårt samfunn 
og kanskje ikke er til barns beste ut fra de forutsetninger som skal ligge i et demokrati. 
Vi ansatte i Østre Strøm skal uansett møte foreldre med en inkluderende holdning. Vi 
kan forstå foreldres frustrasjoner over hendelser og oppførsel hos barn, men voksnes 
oppførsel overfor barnet har et klart avgrenset handlingsrom i form av menneskesyn, 
samfunnssyn og gjeldende lovverk.
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For å sikre ett godt og helhetlig tilbud for barn og foreldre i vår barnehage, har vi ett 
tett samarbeid med andre instanser i kommunen. Vi samarbeider med både pedagogisk 
psykologisk tjeneste (PPT), barnevernet og skolene. 
 
 
BARNEVERNSTJENESTEN: 

I en tid der det er mye medieomtale om barnevernet i Norge, ønsker vi å fortelle noe om 
barnevernet. Barnevernet er en hjelpeinstans som kan hjelpe oss og foreldre i vårt arbeid 
med enkelte barn. Vi har gode erfaringer med hjelpen de gir foreldre som trenger veiledning 
eller støtte til å sikre barnet best mulig omsorg og utvikling. Barnevernet er et støtteapparat 
som er for barn og foreldres beste. De fleste tiltak barnevernet setter inn er hjelpetiltak, og 
vi ser på barnevernet som en god ressurs som kan bidra til mye hjelp. Det er viktig for oss 
å påpeke at barnevernets oppgave først og fremst er å hjelpe foreldre i sin oppdrager- og 
omsorgsrolle.

PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE (PPT):

PPT er en tjeneste som tilbyr hjelp og tilrettelegging for barn med spesielle behov. De 
kan ofte tilby spesialpedagogisk hjelp for det enkelte barnet, kompetanseheving blant 
personalet eller veilede personalet eller foreldre. PPT blir kontaktet for råd og hjelp når 
det kommer til barnets trivsel, språk, opplæring og tilpasning. Østre Strøm FUS barnehage 
har en egen kontaktperson i PPT som ofte er ute i barnehagen vår for å ha god kjennskap 
til omgivelsene til de barna vi eventuelt samarbeider om. Både barnehagens personale og 
foreldre kan søke hjelp og veiledning fra PPT. Barnehagens personale kan jevnlig søke råd 
og veiledning fra PPT, men vil aldri nevne barnets navn uten samtykke fra foreldrene.  
Østre Strøm FUS barnehage har et positivt og bredt menneskesyn. Vi vil sørge for at 
samarbeid med PPT skal være til barnets beste. 

BARNEHAGENS NÆRE  
SAMARBEIDSPARTNERE
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SAMARBEID MED GRUNNSKOLEN:

Barnehager og skoler i Rælingen har et nært samarbeid for at det skal bli en god overgang 
mellom barnehage og skole. De ulike distriktene utarbeider egne rutiner, samtidig som det 
vil være noe som er felles for hele kommunen. 

HØYSKOLER

I Østre Strøm FUS barnehage tar vi inn studenter når det er mulighet for det. Studenter 
i barnehagen er en god faglig ressurs. Med studenter holder vi oss faglige oppdatert, får 
inn friske øyne med kritisk blikk på vår daglige virksomhet og kreative og nye innslag til 
pedagogiske opplegg for barna. 

Barnehagen er positiv til kompetanseheving hos personalet og ansatte har mulighet til å 
kunne ta utdanning/videreutdanning, Dersom det er muligheter for å kunne kombinere jobb 
og utdannig/videreutdanning prøver vi å legge til rette for dette. 

ALLE HOLDER HENDER

HER ER ALLE VENNER

FUS LEKER MEST

ALLE BARN ER BEST

FUS HEIAROP:
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PROGRESJONSPLAN

FAGOMRÅDE: 1-2 ÅR 3-6 ÅR

Kommunikasjon, 
språk og tekst:

• Kjenne hvor godt det er å bli 
forstått og hørt

• Gjennom sitt språk skal barnet 
kunne uttrykke følelser, behov 
og erfaringer. 

• Gjennom språket (non- verbalt 
og verbalt) skal barnet 
oppmuntres til positive 
samspill med andre i lek og 
annet samvær.

• Barnet skal oppleve tillit 
mellom barn og voksne slik 
at kjenner trygghet ved å 
kommunisere 

• Barnet skal møte sensitive 
voksne som evner å forstå 
barnets utallige uttrykksmåter.  

• Barnet skal oppleve 
høytlesning

• Oppleve glede over å lytte til 
hverandre, gi respons og bli 
hørt.

• Oppmuntres og støttes til å 
våge å stå fram i gruppen når 
det er trygt

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

• Få anledning og hjelp til sette 
ord på følelser 

• Barnet skal få bli kjent med 
bokstaver og tall gjennom lek 
og utforskning.

• Få anledning til å dikte egne 
fortellinger. 

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

• Barnet skal få mulighet til å få 
kjennskap til andre språk. 
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FAGOMRÅDE: 1-2 ÅR 3-6 ÅR

Kropp, bevegelse, 
mat og helse: 

• Barnet skal få danne seg gode 
erfaringer med friluftsliv og 
uteliv til ulike årstider, 

• Barnet skal 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.

• Barnet skal få rike muligheter 
til å ta del i matlaging, handle 
inn matvarer og delta i hele 
prosessen med å  lage et 
måltid

• Barnet skal få dekket 
sitt behov for ro, hvile 
og avslapping i løpet av 
barnehagedagen

• Barnet skal få anledning til 
å utvikle forståelse for egen 
kropp, og lære egne behov å 
kjenne

• Innsikt i ulikheter som finnes i 
vårt samfunn

• Få rike turmuligheter
• Barnet vil få innsikt i viktigheten 

av hygiene
• Oppleve å få tid og anledning 

til å utvikle selvstendighet med 
nødvendig støtte og hjelp fra 
ansatte og andre barn. 

• Barnet skal få innsikt i 
viktigheten av sunn, variert og 
god mat gjennom FUS sine 8 
prinsipper (SMARTMAT)

• Barnet vil møte ansatte som 
gir rike opplevelser i forhold til 
bevegelse både inne og ute. 

• Barnet skal få anledning til å 
utfordre egne grenser i trygge 
omgivelser. 

Kunst, kultur og 
kreativitet:

• Barnet vil få tid og anledning 
til å ta i bruk sin fantasi, 
kreativ tenkning og 
skaperglede.

• Barnet skal få uttrykke seg 
estetisk i et visuelt språk, 
gjennom musikk, sang, dans 
og drama

• Barnet skal få kjenne på 
gleden rundt det å utforske 
noe det er nysgjerrig på.

• Oppleve glede over 
tilgjengelighet av materialer i 
barnehagen til en hver tid. 

• Få kjennskap til ulike materialer
• Utvikle 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
• Kjenne gleden ved dans og 

bevegelse
• Oppleve et mangfold av 

inntrykk som igjen vil inspirere 
barnet til å utrykke seg. 

• Barnet skal få utfolde seg i 
forhold til ulike typer teknikk, 
former og farger. 
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FAGOMRÅDE: 1-2 ÅR 3-6 ÅR

Natur, miljø og 
teknologi:

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

• Få tid og mulighet til å iaktta, 
undre seg, eksperimentere, 
systematisere, beskrive og 
samtale om fenomener i 
den fysiske og teknologiske 
verdenen.

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

• Få kjennskap til viktigheten av 
miljøvern

• Utvikle innsikt i forhold til 
samspillet i naturen

• Utvikle kjærlighet og respekt for 
naturen

• Få rike muligheter til undring og 
utforskning 

• Danne seg erfaringer med ulike 
former for matproduksjon

• Få tid og rom for å kunnepakke 
tursekk selv

• Danne seg sunne erfaringer 
med å lage animasjonsfilm, ta 
bilder med digitalt kamera og 
Ipad. 

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. 

• Møte ansatte som tenker at 
mennesket er et godt vesen 
som vil seg selv og andre vel!

• Oppleve spenning og 
forventing knyttet til høytider.

• 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 

• Kjenne hvor godt det er å få et 
JA fra voksne! 

• Kjenne hvor godt det er å få et 
JA fra voksne!

• Kjenne hvor godt det er å kunne 
ta egne valg, og kunne påvirke 
egen hverdag i et demokratisk 
samfunn. 

• Få kjennskap til andre religioner
• Vise nestekjærlighet for 

omgivelsene 
• Få kjennskap til høytider og 

tradisjoner 
• Tid og rom for undring over 

store spørsmål
• Markere FN dagen gjennom 

solidaritet for andre som 
trenger det.  

• Utvikle toleranse for hverandres 
bakgrunn

• Oppleve å ha et godt selvbilde- 
det er godt å være seg selv!

• Oppleve engasjement og glede 
ved å hjelpe andre barn.
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FAGOMRÅDE: 1-2 ÅR 3-6 ÅR

Nærmiljø og 
samfunn: 

• Få muligheten, og fryde seg 
over å gå på tur utenfor 
barnehagen. 

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

• Få tid og anledning til å iaktta, 
undre seg, eksperimentere, 
systematisere, beskrive og 
samtale om fenomener i den 
fysiske verdenen.

• 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. 

• Besøke skolene til 
førskolebarna

• Reise til Oslo og Lillestrøm med 
offentlig transport som buss og 
tog. 

• Bli kjent med hvorfor vi 
markerer nasjonaldagen.  

• Få innsikt i historiske endringer 
i samfunnet 

• Få tid og anledning til å besøke 
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 3-6 ÅR

Antall, rom og form: • 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. 

• Fryde seg over å kunne telle 
• Oppleve glede over å kjenne 

seg igjen gjennom lokalisering 
• Få støtte fra voksne til å kunne 

skille mellom i dag, i morgen, 
og i går. 

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

• Få rike muligheter til å benytte 
seg av kart over nærmiljøet for 
eksempel. gjennom stolpejakt. 

• Kjenne glede over å leke seg 
med tall og mengde gjennom 
lek. 

• 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 

• Møte voksne som gir barnet 
innsikt i tid, ukedager og 
måneder 
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NOTATER:



Østre StrømBarnehagenavn


