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FORORD
Med utgangspunkt i det overordnede lovverket, barnehageloven, Rammeplan for barnehager, 
vedtekter og serviceerklæring for FUS barnehagene har vi laget vår årsplan. Planen gjelder for 
barnehageåret 2021/2022.

Årsplanen skal være et arbeidsredskap for barnehagens personale slik at vi kan styre 
virksomheten i en bevisst og uttalt retning. Den skal være et utgangspunkt for foreldrenes 
mulighet til å kunne påvirke innholdet i barnehagen og gir grunnlag for Lier kommunes 
tilsyn med barnehagen. Årsplanen gir informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid til 
barnehagens eier, politikere, kommunen, barnehagens samarbeidspartnere og eventuelt 
andre interesserte.

I slutten av hver måned sender vi ut månedsbrev som gir pedagogiske tilbakeblikk fra den 
enkelte avdeling. Månedsbrevet dokumenterer måneden som har gått, og informerer om 
spesielle hendelser i måneden som kommer. 

Barnehagens årsplan fastsettes av barnehagens samarbeidsutvalg og godkjennes av styret.

Lisa Pedersen
Daglig leder 
Veslefrikk FUS barnehage
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PRESENTASJON AV BARNEHAGEN
Veslefrikk FUS barnehage AS er en del av FUS kjeden, som er Norges største private 
barnehagekjede. FUS har som mål å ha Norges beste barnehager. Dette er med på å øke vår 
bevissthet rundt kvalitet i barnehagen, og vi strekker oss kontinuerlig etter å bli best mulig i 
alle ledd. Vi jobber etter felles visjon og mål, og har felles verdier som preger vårt arbeid. Har 
dere lyst til å vite mer om FUS, kan dere sjekke ut www.fus.no 

Veslefrikk FUS barnehage åpnet dørene for første gang 20. august 2007. Vi holder til i 
naturskjønne lierdalen, sentralt i Lierbyen. Barnehagen har fire avdelinger. Bamsebrakar og 
Smørbukk har plass til ca. 24 barn i alderen 3-6 år, og på Knerten og Nøtteliten er det plass til 
15 barn i alderen 0-3 år. Avdelingene med lik aldersgruppe samarbeider tett. Vi er ca. 80 barn i 
barnehagen dette barnehageåret. Barneantallet vil kunne endres i takt med sammensetningen 
av barnegruppen. Hver avdeling er bemannet med to pedagoger, som sammen med pedagogiske 
medarbeidere og fagarbeidere gir barna en trygg og spennende hverdag. 

Det siste året man går i barnehagen, er man hver torsdag en del av Askeladden. Askeladden 
møter ute i grillhytta i barnehagen, før vi gjør oss klar for å reise av gårde til skogen. Vi 
benytter busstilbudet til Brakar og kjører egen minibuss. Dette året er det naturopplevelser, 
nye erfaringer, mestring, friluftslivsferdigheter og tradisjoner som står i fokus. Vi plukker bær, 
vi safter og sylter, vi prøver ski og skøyter, vi lager mat ute i naturen, opplevelsene står i 
kø! Tall og bokstaver blir vi også kjent med, samt andre skoleforberedende aktiviteter. Året 
avsluttes med overnatting i telt ute i barnehagen. Dette er noe barna gleder seg til lenge før 
de begynner på Askeladden. Velkommen til Askeladden!

Vi er en barnehage i stadig utvikling og jobber hele tiden med å forbedre oss og legge til rette 
for at barna skal få det beste barnehagetilbudet hos oss.  I Veslefrikk FUS barnehage fokuserer 
vi på lek og rollelek, og legger den til grunn for læring og utvikling. Leken er en sentral 
pedagogisk virksomhet, hvor det foregår læringsprosesser som fremmer utvikling på alle 
områder. Vi arbeider for å la barna utforske og medvirke i sin egen hverdag, noe som fremmer 
og utvikler barnets identitet og selvfølelse. Rollelek er det beste virkemiddelet vi har for å 
styrke egenledelse, noe som også er FUS- barnehagenes store satsningsområde. Egenledelse 
er evnen til å være aktiv og selvstendig i en oppgave over tid. Målet med egenledelse er blant 
annet å utvikle barnas sosiale kompetanse, slik at de vil klare seg best mulig i hverdagen, og 
takle de utfordringene de måtte møte i livet.

Vi er ca. 20 ansatte i barnehagen dette barnehageåret. Personalgruppen er godt sammensatt 
når det gjelder faglig kompetanse og erfaring fra arbeid med barn. Det vil også være andre 
voksne som har arbeidspraksis hos oss fra tid til annen. 

Vi er stolte av å være en del av FUS-laget og jobber kontinuerlig for å tilby det beste 
barnehagetilbudet for våre barn og foreldre. 
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Kontaktinformasjon 
Veslefrikk FUS barnehage 
Heggalleen 1, 3403 Lier 
Hovednummer: 32 84 97 70 

Daglig leder: Lisa Pedersen 
Mobil:   908 29 946
Epost:  dl.veslefrikk@bhg.no  

Avdelingene:
Bamsebrakar:  47928340  e-post; bamsebrakar.veslefrikk@bhg.no  
Smørbukk:  47928088  e-post; smørbukk.veslefrikk@bhg.no  
Knerten:  47927890  e-post; knerten.veslefrikk@bhg.no
Nøtteliten:  47928090  e-post; notteliten.veslefrikk@bhg.no  

Barnehagens hjemmeside: https://fus.no/veslefrikk

Åpningstider
Mandag - fredag kl. 06.45-17.00

Vi holder åpent hele året bortsett fra de to midterste ukene i juli, fem planleggingsdager, 
nasjonale helligdager, samt jul- og nyttårsaften. 

Onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagen kl. 12.
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Lov om barnehager (17. juni 2005 nr. 64)
Alle barnehager skal bygge sin virksomhet på verdigrunnlaget og innholdet som er fastsatt 
i barnehageloven, og det er i loven understreket at barnehagen skal være en pedagogisk 
virksomhet.

§1. Formål
«Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings og aktivitetsmuligheter 
i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem.»

§2. Barnehagens innhold
«Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. Barnehagen skal bistå hjemmene i deres 
omsorgs-og oppdrageroppgaver, og på den måten skape et godt grunnlag for barnas utvikling, 
livslang læring og aktive deltakelse i et demokratisk samfunn.»

§3. Barns rett til medvirkning
«Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. 
Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens 
virksomhet.

Rammeplan for barnehagens innhold
Rammeplan for barnehager er en forskrift til barnehageloven. Den gir retningslinjer for hva 
barnehagen skal ha av innhold, hvordan vi skal jobbe og hvilken plass barnehagen har i dagens 
samfunn.

STYRINGSDOKUMENTER

BARNET 
FØRST!
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FN’s barnekonvensjon 
Barnekonvensjonen er en internasjonal lov, som sikrer at alle barn har rett til mat, klær, et sted 
å bo, helse, skolegang, deltakelse og innflytelse, omsorg og beskyttelse. Barnekonvensjonen 
gjelder alle barn i alle land i hele verden.

Andre viktige styringsdokumenter barnehagen forholder seg til:
  Barnehagens vedtekter
  Serviceerklæring for FUS barnehagene
  Etiske retningslinjer for ansatte i FUS barnehagene
  Forskrift om miljørettet helsevern med veileder 
  Lek, læring og livsmestring. Kvalitetsplan for Lierbarnehagen 2019-2020
  Gjeldende lov og avtaleverk som har/kan ha innvirkning på barnehagen
  Kompetanseplaner for personalet
  Halvtårsplaner og månedsplaner
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FUS betyr først, og i FUS barnehagene er det alltid barna som kommer først – de er fus. 
Barnehagealderen har en unik verdi, og vi i Veslefrikk FUS jobber for å berike barndommen 
til hvert enkelt barn. Vårt syn på barn og tenkningen om hva som er bra for barn og til barns 
beste, styrer våre holdninger og handlinger. Vi ser på barn som subjekter helt fra de blir født, 
ikke bare barn som skal påvirkes og formes. Å anerkjenne barn vil si å møte det enkelte barn 
som individ som kan forholde seg til seg selv, med rettigheter når det gjelder egne tanker og 
følelser. 

Vi ønsker å ha fokus på hva barnet kan, og at de skal være deltakere og aktører i eget liv. Vi 
møter barn som fullverdige mennesker med tanker, meninger og følelser i det livet de lever 
som barn, og samtidig ser vi på de som mennesker som skal vokse opp og utvikles. Barn må 
lære seg å ta hensyn til andre og lære hvordan de skal avveie egne behov i forhold til andres 
behov. Barnehagen er ofte barns første møte med et miljø der de må lære seg å vente på 
tur, stå i kø, og oppleve at egne ønsker må vike av hensynet til fellesskapet i barnehagen. Vi 
ønsker å rette fokus mot trivsel og tilhørighet. Alle barn har behov for trivsel. Vi oppnår trivsel 
når barna får brukt sider ved seg selv som er meningsfylte. For å kunne skape trivsel trenger 
barna voksne som sørger for trygghet og forutsigbarhet. Tilhørighet til et fellesskap er viktig 
for utviklingen av selvbildet og identiteten. Å skape et inkluderende felleskap betyr at alle 
barn skal ha en opplevelse av å tilhøre en gruppe. Tilhørighet handler om at barn skal se at de 
betyr noe for noen, og at de kan berike hverandre gjennom samspill og dialog. Vi som voksne 
i barnehagen har et særlig ansvar som rollemodeller, for at vårt verdigrunnlag etterleves i 
praksis. Vi ønsker å bidra til at barna vokser opp med sunne verdier, gode holdninger og et 
positivt menneskesyn. 

BARNEHAGENS VERDIGRUNNLAG
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Vi skal bygge vennskap
Barn trenger venner for å bli trygge. Vennskap er grunnlaget for trivsel, utvikling og læring.

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

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

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

Vi skal se det beste i hvert barn
Vi identifiserer aktiviteter, lek eller oppgaver som gir hvert barn mestringsfølelse og 
anerkjennelse.

FUS KUNDELØFTER
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FUS BARNEHAGENS VISJON

«SAMMEN GIR VI  

BARNDOMMEN VERDI, LEK OG 

GLEDE, HVERDAGSMAGI OG 

VENNEGARANTI»

Vår visjon viser retning for hva vi ønsker at organisasjonen skal oppnå – nå og i fremtiden. For 
oss betyr det at alle som er i barnehagen, enten som forelder, barn eller ansatte deltar i ett 
fellesskap hvor målet er å gi barna en god barndom. 

Dagene i barnehagen skal preges av glødende, skapende og tilstedeværende voksne som 
evner å se det enkelte barn og barnegruppen som helhet.

Leken står sentralt i vår barnehage. Vi vil at barna gjennom lek skal oppleve gleden ved 
å mestre, lære og oppleve godt samspill med andre barn. Lek danner grunnlag for godt 
vennskap. Hos oss er det god tid til variert lek, med rom for spontanitet, fantasi, utprøvning 
og utforskning.  Vi voksne deltar i lek og bidrar til barns mestring og utvikling

Hverdagsmagi er alle de gode øyeblikkene vi opplever sammen i barnehagehverdagen vår. 
Hos oss opplever barn og voksne hverdagsmagi i form av spontane aktiviteter og samspill. Vi 
skaper gode minner sammen; som samtaler, opplevelser, turer, et smil, en klem, en hånd og 
holde i og et fang å sitte på. Hverdagen er full av hverdagsmagi, kunsten er å se og gripe den!
 
Hva er en venn? En venn er en lekekamerat, en som deler gleder, en som trøster. Barna speiler 
seg i de voksne – en av våre viktigste oppgaver er å være gode rollemodeller i samhandling 
med barn og voksne. Et trygt barn har evnen til å være en god venn. Vennegaranti er en 
kontinuerlig prosess som starter første dag i barnehagen. Dette handler om evnen til å bygge 
nye relasjoner, som barnet tar med seg videre i livet. Hos oss skal alle føle at de er inkludert i 
fellesskapet, og ha venner å leke med.
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Barnehagen er verdistyrt. FUS barnehagene har valgt felles verdier som skal være førende for 
hvordan vi jobber, og for hva som skal prege barnas leke- og læringsmiljø.

Våre verdier er:
   Glødende: 
   Skapende
   Tilstedeværende

En glødende voksen er en voksen som har lyst til å gå på jobb og gi det beste av seg selv. Det 
er en voksen med holdning om at «det er meg det kommer an på» og som har en lidenskapelig 
interesse for barn. Voksne som opplever en indre motivasjon fordi man skaper noe i fellesskap, 
både sammen med barnegruppa og med kollegaene sine. Personalet blir glødende når de får 
lov til å bruke seg selv, sine ressurser og være forskende og nysgjerrige sammen med barna.

En skapende voksen gir barna tid og rom for nysgjerrighet, kreativitet og skaperglede. Det er 
en voksen som ser hva barna er opptatt av og legger til rette for godt samspill i lek og læring.  
Hos oss møter barna voksne som er kreative, spontane og gir barna nye opplevelser. Vi tør å 
si ja til barnas initiativ og tenker utenfor boksen.

En tilstedeværende voksen får med seg det som skjer i barnefellesskapet, og er oppriktig 
interessert i det barna er opptatt av. Det er en voksen som følger barnas initiativ, og bidrar til 
videreutvikling av lek og samspill gjennom filosofi, samtaler og deltagelse. Vi lytter til barna, 
har en anerkjennende holdning til barns uttrykksformer og sørger for at det enkelte barnet 
føler seg sett og forstått. På den måten kan den voksne gå inn å støtte barnet i ulike situasjoner 
på en god måte. En tilstedeværende voksen gir gode opplevelser til barn. Hos oss skal barna 
oppleve at voksne har god tid i hverdagen.

FUS BARNEHAGENS VERDIER
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HOVEDMÅL FOR FUS BARNEHAGENE:

Hovedmål I Veslefrikk FUS barnehage betyr dette at:

FUS barn har et positivt selvbilde De voksne
•    Har fokus på barns mestring
•    Tar barnet på alvor
•    Bekrefter barnet på en positiv og anerkjennende måte

FUS barn er trygge og forskende, trives i 

lek og har vennekompetanse

De voksne
•    Tilrettelegger for en god tilvenning til barnehagen
•    Skaper gode relasjoner, sosialt samspill og vennskap
•    Deltar i lek og legge til rette for god lek
•    Er nysgjerrige og undrende sammen med barna

FUS barn gleder seg til resten av livet, 

de vet de har påvirkningsmulighet og at 

innspillene deres teller

De voksne
•    Bygger videre på barns initiativ, ideer og interesser
•    Snakker undrende og positivt om viktige, vanskelig eller spennende ting
•    Legger til rette for barns medvirkning
•    Hjelper barnet til å mestre alle følelser

FUS barn har det gøy i barnehagen De voksne
•    Tøyser og har humor i barnehagen
•    Legger til rette for varierte leke- og aktivitetsmuligheter
•    Deltar i lek og skaper felles opplevelser
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BARNET FØRST!
Barnehageårene er en svært betydningsfull periode for barnas utvikling, både sosialt, 
emosjonelt, kognitivt, språklig og motorisk. Barnehagen har en avgjørende rolle i å tilrettelegge 
for et omsorgs- og læringsmiljø av høy kvalitet. I FUS barnehagene har vi et felles slagord, 
«Barnet først». Det innebærer at alt vi gjør skal være for barnets beste. «Barnet først» er også 
navnet på vår kompetanseutvikling, der målet er å etablere et helthetlig system for å styrke de 
ansattes handlingskompetanse og kunnskap om hvordan støtte barna i sin utvikling og læring.  

Hva er kjernen i å skape god kvalitet for barna?
Den viktigste faktoren for å fremme barns omsorgs- og læringsmiljø i barnehagen er kvaliteten 
på de ansattes samspill med barna. Vårt mål er at alle barn skal bli møtt av ansatte som viser 
sensitivitet, entusiasme og glede. Alle barn skal oppleve et miljø som er fritt for krenkelser 
og et rikt leke- og læringsmiljø, som bidrar til trivsel og progresjon. For å sikre høy kvalitet 
på relasjonen må vi vite hva som egentlig skjer i møtet mellom den ansatte og barnet. Vi skal 
sikre at vår atferd som ansatte er preget av handlinger som fremmer og ikke hemmer barnets 
trivsel, utvikling og læring.  

Barnet først bygger på et forskningsbasert program, Tuning in to Kids (TIK), der målet er å 
styrke barnas emosjonelle og sosiale kompetanse, og CLASS observasjonsmetode som har 
tilsvarende mål i forhold til emosjonell støtte, ved siden av å bedre læringsmiljøet i barnehagene. 
Barnet først er en kompetanseutvikling for alle barnehagens ansatte, der treningen foregår 
over tid og blir understøttet, utviklet, og innarbeidet i det daglige arbeidet med barnehagens 
barn i samarbeid med gode kollegaer. Hver barnehage har en egen ressursperson som får 
særskilt opplæring i å bruke CLASS som observasjonsmanual, samt ekstra opplæring i TIK. 
Det er utviklet et eget støttemateriell, både for individuelt arbeid og arbeid på avdelingene. 
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Forskning
Kompetanseutviklingen Barnet først har blitt fulgt i et forskningsprosjekt via Universitetet 
i Oslo i barnehageåret 2019/ 2020. Nyere forskning viser at det er relasjonskompetansen 
til barnehagens ansatte som har betydning for barnas opplevelse av kvalitet. FUS tar barns 
subjektive erfaring på alvor og har forsket på om kompetanseutviklingen til personalet bidrar til 
høyere kvalitet på den sosio-emosjonelle støtten, læringsstøtten og avdelingens organisering.   
Det er 49 barnehager i FUS kjeden som har vært med i forskningen, og endelig forskningsrapport 
vil bli publisert juni 2021. Samarbeidspartnere for kompetansehevingen og forskningsprosjektet 
er: Ansatte ved Psykologisk Institutt (PSI) ved Universitetet i Oslo (UiO), FUS AS ved tidligere 
fagansvarlig Hege Cecilie Eikseth, og Kompetansetjeneste for tidlig innsats ved Hanne 
Holme, Elin Olsen Kallevik og Marit Bergum Hansen. Prosjektleder for forskningsprosjektet er 
førsteamanuensis Sophie Havighurst ved PSI, UiO. Forskningsmedarbeider er Ida Tidemann, 
PhD-stipendiat ved PSI, UiO.  

I Veslefrikk FUS startet vi kompetansehevingen høsten 2020 en av pedagogene er sertifisert 
class-observatør. Denne pedagogen skal støtte internt og være som ekstern observatør. Alle 
pedagogene har sett på egen lederrolle og har fått økt sin kompetanse rundt egen ledelse. Vi 
skal høsten 2021 få opplæring i TIK.

- Positivt og negativt 
  klima
- Sensitive voksne - 
  trygge barn 
- Barns perspektiv
  og medvirkning

- Gruppeledelse og 
veiledning

- Tilrettelegge for 
lek, læring og 

overganger
- Variasjon

- Begrepsutvikling forståelse
  og dybdelæring
- Tilbakemeldinger
- Egenledelse i lek og læring
- Språk

Læringsstøtte

Organisering og ledelseSosioemosjonell støtte
og veiledning

fig.1. CLASS dimensjonene fritt etter Pianta, La Paro et Hamre
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Egenledelse i lek og læring er felles satsningsområde og arbeidsmetode for alle FUS 
barnehagene. Hos oss kommer leken først! Vi vet at det skjer mye læring og utvikling gjennom 
lek. Vi ønsker å legge til rette for at barna skal få utvikle god lek og gode leke-ferdigheter.

Barnehagepersonalets evne til å tilrettelegge, veilede og opptre støttende i leken er 
avgjørende for barns mulighet til å kunne delta i leken og gjennom lek utvikle vennskap og 
egenledelsesferdigheter. Derfor gir FUS opplæring av alle ansatte i egenledelse i lek og læring 
med mål for å øke forståelsen og forbedre kunnskap og praksis innenfor disse temaene. 

Å leke er et mål i seg selv. Leken har en egenverdi som vi må verdsette. I leken utvikler og 
styrker også barna sin identitet og selvfølelse. Gjennom å leke utvikler barnet hele seg. Barn 
bruker også leken til å bearbeide inntrykk fra omgivelsene. Gjennom leken tilegner de seg 
erfaring og kunnskap om positiv samhandling med andre, de lærer seg å forhandle, inngå 
kompromisser og løse konflikter. Dette er viktige punkter for relasjonsbygging. Leken bidrar 
også til å utvikle barnas språklige ferdigheter. Leken er selve grunnlaget for at barn skal kunne 
tilegne seg ny erfaring og kunnskap. Dermed er lek og læring knyttet sammen, og kan ikke 
skilles i arbeid med barn.

Egenledelse er en samlebetegnelse på overordnede funksjoner i hjernen som setter i gang, 
styrer og regulerer atferden vår. Rollelek er en av de beste pedagogiske virkemidlene vi har 
for å styrke egenledelse. Barn bruker en rekke mentale verktøy når de løser sine dagligdagse 
utfordringer. Barn må kunne starte opp, planlegge og organisere egen atferd. De må også 
kunne regulere egne følelser i ulike situasjoner, og være fleksible nok til å prøve ut forskjellige 
løsninger når det kreves noe nytt av dem. Dette er avgjørende funksjoner for læring og 
mestring i lek og daglige aktiviteter, og er en viktig forutsetning for utvikling av vennskap 
og god sosial kompetanse. Alle barn er født med evnen til å leke, men barns evne til å leke 
utvikles ikke av seg selv. Vårt personale har derfor kompetanse i hvordan vi kan bidra til å 
utvikle leken, og gi støtte til det enkelte barn.

EGENLEDELSE I LEK OG LÆRING  
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Egenledelse i lek og læring handler om: 
   Planlegging: handler om å sette seg mål og kunne lage en effektiv strategi og tilnærming. 

Denne egenskapen vises i den generelle utformingen av leken, tildeling av funksjoner og 
ved problemløsning underveis i leken.

   Organisering: handler om å skape orden på informasjon og aktiviteter. Denne atferden 
vises gjennom graden av rutiner og struktur i leken.

   Arbeidshukommelse: handler om evnen til å huske og tenke samtidig, når barnet får et 
spørsmål/dilemma kan det lete opp tidligere erfaringer og nyttiggjøre seg disse. I leken 
ser vi dette ved at barna har evnen til å holde fokus på det leken handler om, hvilke roller 
de forskjellige barna har og hvilke regler barna avtaler seg imellom i leken.

   Igangsetting: handler om å ta initiativ og komme i gang med aktiviteter. I lek ser vi dette 
ved at barnet tar initiativ og er aktive i aktiviteten de har bestemt seg for å utføre. Dette 
gjelder både språklige, motoriske og tankemessige aktiviteter.

   Fleksibilitet: vises i barnets evne til å skifte oppmerksomhet, tenkemåte eller perspektiv i 
aktiviteter og oppgaver. I leken ser vi at barnet evner å finne nye løsninger på utfordringer 
og har god evne til å løse konflikter.

   Selvregulering: vises i barnets evne til å regulere og kontrollere egne handlinger, språk, 
tanker og følelser. I leken ser vi at barnet klarer å motstå impulser samt stoppe egne 
handlinger på rette tidspunkt. Det handler også om å opprettholde en handling over tid 
og stoppe når situasjonen krever det. I små barns lek ser vi dette gjennom regulering av 
motorikken.

   Selv-monitorering: handler om å kunne oppfatte sin egen rolle og påvirkning overfor 
andre, samtidig som en oppfatter andres roller og påvirkning på en selv. Dette er en 
komplisert egenledelsesfunksjon der rolleleken gir barna store muligheter til å utforske 
og utvikle seg i forhold til andres følelser og utvikle empati.

Egenledelse - inndeling
Hvordan vi utnytter vår mentale kapasitet

   Planlegging
   Organisering
   Arbeidshukommelse
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Hvordan vi er sammen med andre
   Igangsetting 
   Fleksibilitet
   Selvregulering
   Selv-monitorering

(Kilde: Sørensen, Godtfredsen, Modahl og Lerdal. (2011). «Egenledelse i lek og læring», Høyskoleforlaget)

Vi i barnehagen ønsker å bidra til at barna får utviklet disse ferdighetene gjennom å tilrettelegge 
og opprettholde leken. Dette vil vi gjøre gjennom å inspirere og motivere til lek, eventyrlyst 
og lekeglede. Vi vil inspirere til barnas utforskertrang og egen drivkraft til lek. Vi vil motivere 
og gi støtte til barna for å få mestringsfølelse og mestringsglede. Vi vil skape rom og tid til at 
leken kan få utvikle seg.
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«SAMMEN GIR VI  

BARNDOMMEN VERDI, LEK OG 

GLEDE, HVERDAGSMAGI OG 

VENNEGARANTI»
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SmartMat er FUS-barnehagenes matkonsept. Mat og barns læring og utvikling henger 
nøye sammen. Næringsrik og riktig mat som inneholder nok av de gode «byggeklossene» 
er en forutsetning for å sikre optimal utvikling av hjernen og resten av kroppen. Gjennom 
måltidet kan vi ivareta mange av egenledelsesfunksjonene, og det er nært knyttet til vårt 
satsningsområde Egenledelse i lek og læring. Barna skal være delaktig i matlagingen, få utvikle 
lukte- og smakssansene og få kunnskap om mat, kropp, bevegelse og helse. Dette er eksempler 
på hvordan måltider kan bidra til barnas utvikling.

Det er viktig for oss at barnas opplevelser rundt mat og måltider er gode. Vi ser på det sosiale 
rundt et måltid som svært viktig. Den voksne skal legge til rette for at barna får øvet opp sin 
selvstendighet som å kunne forsyne seg selv, sende til hverandre, vente på tur, tørre å smake 
på nye ting, kjenne etter når en er mett, rydde opp etter seg og delta i samtaler.
Språkarbeid med fokus på barns opplevelser

SMARTMAT

1. GRØNNSAKER 
Vi serverer grønnsaker så ofte vi kan – både til 
brødmåltider og varmmåltider. 

2. FISK
Vi serverer ren fisk eller produkter med mest mulig fisk.
 

3. KJØTT 
Vi velger rent kjøtt eller produkter med høyest mulig 
kjøttprosent.

4. KORN 
Vi bruker næringsrike kornsorter med mest mulig fullkorn. 
Vi bruker også flere ulike typer belgfrukter (som for 
eksempel linser og bønner).

5. BALANSERT INNTAK AV FETT 
Vi bruker plantefett som for eksempel olivenolje 
og kokosolje, samt meierifett fra smør og ulike 
melkeprodukter.
 

6.  VANN  
Vi drikker vann når vi er tørste, og koser oss heller med 
mindre mengder av annen drikke. 

7.  NATURLIGE SØTNINGSSTOFFER 
Det betyr at vi bruker naturlig søte ting som f.eks. frukt, 
bær og honning (honning er ikke anbefalt til barn under 
ett år). 

8. VARIASJON
Vi serverer varme måltider og andre alternativer til 
brødmåltidet så ofte vi kan, slik at barna får et variert 
kosthold og nok grønnsaker.
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HOVEDSATSNINGSOMRÅDET
I Veslefrikk FUS barnehage skal barna møte, og være en del av et rikt og variert språkmiljø. 
Gode språkferdigheter er avgjørende for å kunne kommunisere med andre, delta i lek og 
ha medinnflytelse i hverdagen. Kommunikasjons- og språkkompetanse er viktig for barnets 
liv her og nå og for barnets muligheter i fremtiden. Språkforståelsen har også mye å si for 
barnets evne til å danne gode relasjoner. Barna skal få positive erfaringer med å bruke språket 
som kommunikasjonsmiddel, og som redskap for å utrykke egne tanker, meninger og følelser. 
Personalet skal tilpasse de språklige aktivitetene til barnas språklige ferdigheter, interesser og 
initiativ.

Språkutvikling handler om flere ulike perspektiver; først og fremst trygghet, relasjoner og 
trivsel i barnehagen for det enkelte barnet. Dernest handler det om at barnet føler tilhørighet 
i barnegruppen, og opplever aksept for sitt språk og sin bakgrunn og kultur. Sist, men ikke 
minst, handler det om den voksnes rolle knyttet til dette – de voksne må gjøre seg kjent med 
hvert enkelt barn, og tilpasse sin støtte til det enkelte barnets forutsetninger og behov. Gode 
og nære relasjoner mellom barn og voksne skaper grunnlaget for barns språklæring.

Veslefrikk FUS tar utgangspunkt i Standard for språkarbeid i lierbarnehagen for et systematisk 
arbeid for å oppnå et godt språkmiljø. Målet er at lierbarnehagen bidrar til en god språkutvikling 
for alle barn.

Standard for språkarbeid i lierbarnehagen innebærer å:
   heve kvaliteten på språkarbeidet
   jobbe systematisk med språkarbeid
   sikre et likeverdig tilbud til alle barn
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En dag i barnehagen består av utallige hverdagssituasjoner der barna kan bruke språket aktivt. 
Et godt språkstimulerende miljø er preget av at personalet bruker språket i samspill med 
barna hele dagen. I alt språkarbeid i barnehagen er personalet viktige språkmodeller. Ved å 
følge barns initiativ, stille åpne spørsmål og gi barn tid til å svare, legger man til rette for god 
dialog. Ved å snakke tydelig og sakte kan barn lettere forstå hva som blir sagt og legge merke 
til nyanser i språket. Voksne med positivt kroppsspråk, god blikkontakt og oppriktig interesse 
for hva barn prøver å formidle er med på å skape et godt språkmiljø. 
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Hvordan barnehagedagen tilrettelegges og organiseres er viktig for å styrke barns 
språkferdigheter. Det formelle språkarbeidet krever mer organisering og planlegging enn det 
uformelle som gjerne oppstår spontant i hverdagen. Begge er viktige i systematisk arbeid 
med barns språkutvikling og språkmiljø i barnehagen. I Veslefrikk FUS er vi opptatt av å dele 
barnegruppen i mindre grupper. På den måten jobber vi systematisk med språk, og personalet 
kan fange opp og følge opp barn som trenger ekstra språkstøtte.

Det finnes mange ulike kulturer og språk i Veslefrikk FUS barnehage. Noen flerspråklige barn 
lærer morsmålet først, deretter norsk, mens andre barn lærer morsmål og norsk samtidig. 
Flerspråklige barns bakgrunn er forskjellig. Derfor er det stor variasjon i hvordan barna 
mestrer den flerspråklige situasjonen. Det tar lengre tid å lære seg flere språk enn bare ett. 
Barnehagen skal bidra til å synliggjøre språklig og kulturelt mangfold, støtte barnas ulike 
kulturelle uttrykk og identiteter og fremme mangfold i kommunikasjon, språk og andre 
uttrykksformer. Forskning viser at utvikling av morsmålet er svært viktig for utviklingen av 
andrespråket. Det er viktig at vi i barnehagen anerkjenner morsmålet, og samarbeider med 
foreldrene om å støtte opp under barnets språkutvikling, både på morsmålet og andrespråket. 
Vi er opptatt av at barn kan være språklige ressurser for hverandre. Språklig sterke barn kan 
være en støtte for mer språksvake barn. Yngre barn lærer språk av eldre barn. Andre språk og 
dialekter er også en ressurs for barnegruppa.
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Vi skal lage gode arenaer for lek, læring og danning - omsorg og glede skal prege atmosfæren 
i barnehagen. 

BARNEHAGENS FORMÅL OG INNHOLD
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Barns medvirkning
Barns medvirkning har en stor plass i barnehagen gjennom både barnehageloven, grunnloven 
og FNs barnekonvensjon. Det å la barna medvirke betyr ikke at det er barna som skal 
bestemme, men de voksne i barnehagen skal legge til rette for å involvere barna i det som 
skjer. Barnehagen har et ansvar for at medvirkning skal tilpasses barnas alder og modenhet. 
Det skal legges til rette for at barna skal få mulighet til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens 
daglige virksomhet gjennom aktiv deltakelse i planlegging og vurdering. Gjennom å medvirke 
i egen hverdag, skal barna få oppleve at barnehagen er til for dem.

Våre tiltak for å oppnå dette:
   Barna møter voksne som er oppmerksomme og observerer deres måte å kommunisere på, 

både gjennom det verbale og det nonverbale språket. De skal tillegges ansvar i samsvar 
med alder og modenhet, og skal ikke overlates et ansvar de ikke er rustet til å ta.

   Barna møter engasjerte voksne som anerkjenner barna for den de er, det de mener, det 
de føler og ønsker.

   Vi tilbyr barna ulike leker og aktiviteter ut fra deres innspill, interesser og behov. Vi ser 
hva barna er opptatt av og hva de uttrykker både til andre barn og til voksne. Vi legger 
til rette for at barnas interesser blir tatt med i videre planer, og at de skal få mulighet til å 
vurdere innholdet gjennom samtaler. 

   Vi oppmuntrer barna til å gi uttrykk for sine tanker, følelser og meninger. De voksne er 
tilstede og hjelper til med å sette ord på disse uttrykkene der det er behov. 

Omsorg 
Personalet i barnehagen skal legge til rette for at barna opplever omsorg i hverdagen, da 
dette skaper grunnlag for trygghet, trivsel, og for utviklingen av empati og nestekjærlighet. 
Barnehagen skal jobbe aktivt mot omsorgsfulle relasjoner mellom barna og mellom barna 
og personalet. I hverdagen skal barna oppleve å bli sett, forstått og at de får den hjelpen og 
støtten de til enhver tid har behov for. 

Våre tiltak for å oppnå dette 
   Vi skal legge til rette for at barna får den nødvendige roen og hvilen de trenger for å 

fungere optimalt i hverdagen.
   Vi i barnehagen skal ivareta alle barnas behov for omsorg, trygghet og trivsel, og vi skal 

være imøtekommende og åpne overfor hvert enkelt barn.
   Vi skal skape et miljø som oppmuntrer barna til både å kunne motta og gi omsorg ovenfor 

seg selv og andre.



Læring
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. I Veslefrikk FUS 
barnehage skal barna få oppleve et stimulerende miljø som støtter opp om deres lyst til å leke, 
utforske, lære og mestre. Barnas nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær skal anerkjennes, 
og de skal få bruke hele kroppen og alle sanser i sine læringsprosesser, sammen med andre. 

Våre tiltak for å oppnå dette:
   Vi gir barna tid, inspirasjon og støtte til å være i lek og samspill med hverandre. Leken 

fremmer læring, danning, sosiale ferdigheter og gir barna mulighet til å bidra i egen og 
andres læring.

   Vi støtter og beriker barnas initiativ, undring, nysgjerrighet, kreativitet, lærelyst og tiltro 
til egne evner.

   Vi legger til rette for progresjon og utvikling gjennom utfordringer, mestringsopplevelser, 
glede og trivsel. 

Danning 
Personalet i barnehagen skal legge til rette for at barna får delta i beslutningsprosesser, 
som fører til felles avgjørelser. Vi skal støtte barna i deres synspunkter i denne prosessen. 
Personalet i barnehagen skal legge til rette for at barna kan forstå felles verdier og normer, 
som utgangspunkt for et fellesskap. Barna skal gjennom lek, samspill og utforskning kunne 
utvikle kritisk tenkning, etiske vurderinger og normer som er viktig for fellesskapet. 

Våre tiltak for å oppnå dette 
   Vi skal tilrettelegge for meningsfulle opplevelser i hverdagen. 
   Vi utfordrer barna i deres tenkemåte, og tar de med på utforskende samtaler individuelt 

og i fellesskap 
   Vi skal støtte alle barna i hverdagen gjennom aktiviteter, engasjement og deltakelse i 

fellesskapet 
   Vi skal synligjøre og fremheve mangfold og ulikheter
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Vennskap og fellesskap
Personalet i barnehagen skal møte alle barn med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens 
egenverdi. Vi skal fremme demokrati og likestilling, og motarbeide alle former for 
diskriminering. Det skal tas hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og 
kulturelle bakgrunn, og kultur. Sosial kompetanse er en forutsetning for å fungere godt sammen 
med andre, og omfatter ferdigheter, kunnskaper og holdninger som utvikles gjennom sosialt 
samspill. Personalet skal aktivt legge til rette for utvikling av vennskap og sosialt fellesskap. 
Barnas selvfølelse skal støttes, samtidig som de skal få hjelp til å mestre balansen mellom å 
ivareta egne behov, og ta hensyn til andres behov. 

Våre tiltak for å oppnå dette:
   Vi støtter barnas initiativ til samspill og bidrar til at alle kan få leke med andre, oppleve 

vennskap og lære å beholde venner.
   Vi organiserer lekegrupper, og jobber med å skape vennerelasjoner i og gjennom lek.
   Vi oppmuntrer barna til å hjelpe hverandre i dagligdagse situasjoner.
   Vi støtter barna i å ta andres perspektiv, se en sak fra flere synsvinkler og reflektere over 

egne og andres følelser, opplevelser og meninger. 
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Demokrati 
Barnehagen er en viktig arena for at barn får en forståelse for samfunnet og det demokratiet 
vi lever i. De får i barnehagen kjenne på det å være i et inkluderende fellesskap hvor deres 
tanker blir hørt og de får delta og ytre det de føler og mener. «Alle barn skal kunne få oppleve 
demokratisk deltakelse ved å bidra og medvirke til barnehagens innhold, uavhengig av 
kommunikasjonsevner og språklige ferdigheter» (R:17)

Mangfold og likeverd
I Veslefrikk FUS barnehage har vi et stort mangfold. Vi er barn og voksne fra ulike land, med 
forskjellig språk, religion og kultur. Vi ønsker å skape et lek - læringsmiljø i barnehagen som 
fremmer hvert enkelt barns rettigheter, uavhengig av religion, seksuell legning, alder, kjønn, 
kjønnsuttrykk, kjønnsidentitet og funksjonsvariasjoner. Vi jobber daglig med å utvide barnas 
toleranse for ulikheter og ønsker å ivareta det kulturelle og språklige mangfoldet slik at alle 
får gode aktivitets- og utviklingsmuligheter i barnehagen. Vi markerer høytider og merkedager 
som Holi, Lucia, Id, påske og samefolkets dag. På FN-dagen ønsker vi å ha en stor felles 
matfest der vi kan være sammen og smake på mat fra ulike kulturer. Vi ønsker å skape et godt 
foreldresamarbeid der vi kan lytte til – og lære av hverandre. 

Bærekraftig utvikling 
Vi er opptatt av miljø og kildesortering, og er bevisst på hva vi kaster hvor. Barnehagene 
følger forskrift om miljørettet helsevern og har egne rutiner for HMS arbeidet. Verneombudet 
er sentral i forhold til oppfølgningen av rutinene. Vi har bedriftshelsetjeneste hos Synergi 
Helse, og vi har avtaler med eksterne firmaer som årlig utfører kontroll av utelekeplassen, det 
elektriske, ventilasjonssystemet, branntekniske installasjoner, skadedyr etc. Brannvesenet har 
årlig branntilsyn, Lier kommune og mattilsynet har tilsyn, og daglig utfører personalet interne 
kontroller.

BARNEHAGENS VERDIGRUNNLAG
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Livsmestring og helse 
Barna i lierbarnehagen er robuste, mestrer hverdagen og er rustet for fremtidige utfordringer. 
Barnehagen har en helsefremmende og forebyggende funksjon og tilrettelegger for sosiale 
fellesskap i trygge omgivelser. Dette er viktig for barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse 
av egenverd. Det bidrar også til å utjevne sosiale forskjeller. Livsmestring forutsetter at barna 
opplever god balanse mellom de krav barnehagen stiller og de forutsetningene som barnet 
har for å møte disse. Vi trener barna på å håndtere både medgang og motgang. 

Vi har fokus på et inkluderende barnehagemiljø hvor alle barn opplever tilhørighet og 
vennskap. Miljøet i barnehagen preges av raushet, likeverd og respekt. Her er det plass til 
alle. Opplevelser i barnehagen er viktig for barnet her og nå, samtidig som erfaringer tidlig i 
livet er avgjørende for barnas fremtidige psykiske helse. 

Barnehagen er en trygg arena hvor barna blir sett og anerkjent i lek og læring, gleder og 
sorger. Aktive, tilstedeværende og observerende ansatte hjelper til med å sette ord på følelser 
og situasjoner og hjelper barna med å ordne opp i uenigheter og konflikter. Barna inviteres 
inn i lek og samspill. Vi jobber kontinuerlig med å forebygge, avdekke og håndtere krenkelser 
og mobbing. 

Mobbing er en form for aggresjon vi kaller proaktiv aggresjon. Dette handler om negativ atferd 
som er drevet frem av forventninger om å oppnå en belønning eller stimulans i etterkant av 
aggresjonen. Utestenging er et typisk eksempel fra barnehagehverdagen. Hvis det foregår 
vedvarende utestenging over tid kan vi kalle dette for proaktiv aggresjon eller mobbing. 
Det kan utvikle seg et mønster der det samme barnet eller de samme barna blir utsatt for 
utestenging over tid. De voksne må veilede barna ved å korrigere og justere den sosiale 
interaksjonen slik at den kommer på rett spor.
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Veslefrikk FUS barnehage jobber med rammeplanens syv fagområder. Fagområdene vil sjelden 
opptre isolert, da flere områder ofte vil være representert samtidig i lek, prosjektarbeid og 
hverdagsaktiviteter.

Kommunikasjon, språk og tekst
 

Knerten og Nøtteliten Smørbukk og Bamsebrakar Askeladden 

Vi bekrefter og gjentar det barna 
uttrykker, gjør og ser, slik at barna 
kan utvikle sitt verbalspråk og 
begrepsforståelse.
Vi bruker språket til å skape gode 
relasjoner.

Vi støtter barna til å bruke ord for 
å uttrykke sine følelser, tanker, 
meninger og erfaringer på ulike måter.

Vi inviterer barna til ulike typer 
samtaler der barna får mulighet til 
å fortelle, undre seg, reflektere og 
stille spørsmål.

Vi er oppmerksomme på barnas 
kroppsspråk og hjelper de til å tolke 
og sette ord på egne og andres 
følelser og opplevelser.

Vi oppfordrer barna til å bruke språket 
som redskap til å løse konflikter.

Vi oppfordrer barnet til selv å ta 
ansvar for å løse konflikter gjennom 
å bruke språket. Vi voksne er gode 
forbilder og rollemodeller for barna.

Vi bruker konkreter, og leser peke – og 
bildebøker som er tilpasset barnets 
alder og interesse. 

Vi bruker og skaper bilder, bøker, 
historier og dramatiseringer som 
utgangspunkt for samtale og 
refleksjon.

Barna skal få oppleve ulike kulturer 
og språk i form av bøker, tekster, 
dramatiseringer, eventyr, musikk og 
fortellinger.

Vi leker med lyd og rytme i språket 
gjennom rim, regler, sang og eventyr. 
Repetisjon og gjentagelse.

Vi inviterer barna til ulike typer 
samtaler ved f.eks. dagtavle der 
barna får mulighet til å fortelle, undre 
seg, reflektere og stille spørsmål. Vi 
oppfordrer barna til å improvisere og 
eksperimentere med rim, rytme og 
sang. 

Vi lar barna utforske og få erfaringer 
med ulike skriftspråkuttrykk som 
tegning og bokstaver, og gjennom 
lese- og skriveaktiviteter

Vi hjelper barna med å øve på å ta 
imot og følge opp enkle beskjeder.

Barna øver på å ta imot og følge opp 
beskjeder med to ledd.

Vi jobber med at barna skal kunne ta 
imot og oppfatte kollektive beskjeder.

FAGOMRÅDENE 
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Kropp, bevegelse, mat og helse

Knerten og Nøtteliten Smørbukk og Bamsebrakar Askeladden 

Barna skal få kjennskap til god 
hygiene ved håndvask etter utetid og 
før måltid.

Vi snakker med barna om smittevern 
og hygiene. 

Barna skal få en begynnende 
forståelse for sammenhengen mellom 
helse, aktivitet og et sunt kosthold.

Vi legger til rette for at barna kan øve 
på å kle av og på seg selv, slik at de 
kan utvikle sin selvstendighet. 

Vi støtter og veileder barna i forhold 
til selvstendighet i ulike situasjoner.  

Vi stiller krav til barnas 
selvstendighet, for eksempel ved 
påkledning og toalettbesøk.

Vi oppfordrer barna til å si «stopp» 
når det skjer noe de ikke vil, bli 
trygge på egen kropp, og få en positiv 
oppfatning av seg selv.

Vi oppfordrer barna til å sette ord på 
hva de vil og ikke vil i samspill med 
andre.

Vi veileder og støtter barna i deres 
rett til å bestemme over egen kropp, 
og samtidig ha respekt for andres 
grenser.

Vi lar barna videreutvikle sine 
motoriske ferdigheter ved at de får 
mulighet til å krabbe, gå, rulle, løpe, 
hoppe og klatre både i barnehagen og 
i nærmiljøet. 

Vi lager hinderløyper, aker, går på 
skøyter, klatrer, spiller ballspill, sykler, 
i tillegg til at barna lærer regel- og 
bevegelsesleker. 

Barna oppfordres til å sette i gang, 
opprettholde og avslutte aktiviteter 
på egenhånd. For eksempel 
regelleker, rollelek, ballspill og 
bevegelsesleker.

Vi lar barna smake, føle, se og kjenne 
på mat, og legger til rette for positive 
måltidsopplevelser.

Vi legger til rette for et variert 
kosthold der barna skal være 
deltagende i matlagingen.

Barna skal få innsikt i matens 
opprinnelse, produksjon av matvarer 
og veien fra mat til måltid. 

Vi har Yoga-grupper med barna. Vi Yoga-grupper med barna. Barna får prøve ut ulike vinter- og 
sommeraktiviteter som ski, skøyter 
og svømming. 
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Kunst, kultur og kreativitet

Knerten og Nøtteliten Smørbukk og Bamsebrakar Askeladden

Ved å bruke barnehagens rom og 
materialer, støtter vi barna i å være 
aktive og skape egne kunstneriske og 
kulturelle uttrykk. 

Barna får skape egne kunstneriske 
og estetiske uttrykk som er knyttet til 
temaet vi jobber med ved å ha tilgang 
til rom og materialer

Vi støtter barna når de planlegger 
hva de ønsker å skape, og hjelper de 
til å finne redskaper og materialer for 
å oppnå ønsket resultat. 

Vi lar barna bli kjent med ulike bøker, 
historier, fortellinger og kulturer, også 
gjennom dramatisering.

Vi motiverer barna til å bruke 
fantasien, og uttrykke seg gjennom 
musikk, dans og drama og annen 
skapende virksomhet. 

Sammen med barna lærer vi om, og 
bidrar til at kulturelt mangfold blir en 
berikelse for hele barnegruppen.

Vi verner om toddlerkulturen og lar 
barns kroppslige lek få plass – barna 
får utfolde seg gjennom musikk, dans 
og sang.

Sammen med barna bearbeider vi 
inntrykk og følelser i møte med kunst, 
kultur og estetikk, gjennom skapende 
virksomhet ute og inne. 

Vi gir barna anledning til å bli kjent 
med et mangfold av tradisjoner og 
kunst- og kulturuttrykk fra fortid og 
samtid, for eksempel knyttet til ulike 
høytider og merkedager. 

Barna får være delaktige i små 
forestillinger og dramatisere i mindre 
grupper og i fellessamlinger. 

Barna er delaktige og er med på 
å skape innhold i forestillinger og 
dramatiseringer. Barna trener på å stå 
foran både stor og liten gruppe.

Barna får muligheten til å skape eget 
innhold i historier, forestillinger og 
dramatiseringer.

Vi legger til rette for at barna opplever 
mangfold, glede og stolthet over egen 
kulturell tilhørighet. Vi er lydhøre, 
anerkjennende og imøtekommer 
barnas egen tradisjonskultur og 
barnekultur.

Vi fremmer barnas lyst til å gå videre 
i utforsking av ulike estetiske områder.

Vi har samtaler med barna om deres 
og andres kunstneriske og kulturelle 
uttrykk.
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Natur, miljø og teknologi

Knerten og Nøtteliten Smørbukk og Bamsebrakar Askeladden

Barna får utforske ulike måter å bruke 
tekniske leker og aktivitetsmateriell på.

Barna får erfaringer med tekniske 
gjenstander som er en del av vår 
hverdag, og får mulighet til å utforske, 
leke, lære og selv skape noe gjennom 
digitale uttrykksformer.

Sammen med barna utforsker vi 
kreativ og skapende bruk av digitale 
verktøy, for eksempel ved å bruke 
PC, iPad og kamera. 

Barna skal få oppleve naturen, og 
utforske og undre seg over fenomener, 
dyr og dyreliv og natur-materialer. 

Vi undrer oss over endringer i naturen 
slik at barna får kjennskap til skiftninger 
mellom årstidene.

Vi skaper samtale og refleksjon 
sammen med barna om klima og 
miljø.

Barna skal få erfaring med ulike årstider 
og oppleve glede ved å være ute, og gå 
på kortere turer, i all slags vær. Vi øver 
på trafikkregler. 

Vi går på varierte og lengre turer i vårt 
nærmiljø gjennom hele året og i all 
slags vær. Vi øver på trafikkregler. 

Vi øver på trafikkregler og hvordan 
samhandle med natur og miljø, på 
lengre og varierte turer, i all slags 
vær.

Vi lærer barna å ha respekt for, ta 
hensyn til og å ta vare på natur- og 
dyreliv, slik at de får en begynnende 
forståelse for bærekraftig utvikling.

Vi studerer og undrer oss over dyr, 
dyreliv og naturfenomener, og lærer 
barna å ta vare på dyrelivet og 
naturen slik at de kan videreutvikle sin 
forståelse for bærekraftig utvikling. 

Sammen med barna lærer vi 
om gjenbruk, kildesortering og 
bærekraftig utvikling. For eksempel 
hva som skjer med søppel som blir 
liggende igjen i naturen.

Barna skal få utforske og sanse naturen 
på forskjellige måter gjennom kroppslig 
erfaring.

Vi legger til rette for mangfoldige 
opplevelser og lek i naturen.

Sammen med barna bruker vi 
naturen som en arena for kroppslige 
utfordringer og lek.
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Etikk, religion og filosofi

Knerten og Nøtteliten Smørbukk og Bamsebrakar Askeladden

Barna får oppleve at vi er ulike, du er 
deg og jeg er meg.

Sammen med barna filosoferer 
og undrer vi oss over forskjellige 
væremåter, levemåter, kulturer, 
religioner, følelser og verdier.

Sammen med barna lærer vi om, og 
undrer oss over, at det finnes mange 
ulike måter å forstå ting på og leve 
sammen på.

Barna får øve seg på sosiale 
ferdigheter som å dele, trøste, hjelpe 
hverandre og vente på tur.

Vi viser og forklarer barna forskjell 
mellom rett og galt, og lærer de 
å ta hensyn til og vise respekt for 
hverandre. 

Barna skal lære seg å tenke seg frem til 
gode valg, for seg selv og andre. 

Barna får kjennskap til tradisjoner 
knyttet til ulike religioner, kulturer, 
høytider og merkedager.

Gjennom samtaler, bøker, historier, 
bilder, fortellinger og eventyr inspirerer 
vi barna til å reflektere over ulike 
religioner, kulturer, høytider og 
merkedager.

Vi skaper samtaler og refleksjon 
sammen med barna om respekt for 
mangfoldet i Norge som et flerkulturelt 
samfunn.

Vi gir barna muligheten til å øve på å 
ta kontakt, og opprettholde kontakt 
med andre i lek og samspill.

Sammen med barna undrer vi oss over 
hvordan vi i samspill med andre, kan 
oppleve situasjoner forskjellig.
Barna utvikler interesse og respekt for 
hverandre og forstår verdien av likheter 
og ulikheter i et fellesskap.

Du skal gjøre mot andre det du vil at 
andre skal gjøre mot deg.

Sammen med barna har vi fokus på 
gruppetilhørighet og fellesskap, ved 
for eksempel å ha opprop i samling, 
og snakke om barna som både er i 
barnehagen, og de som ikke er der.

Barna får lære å kjenne igjen og sette 
ord på egne og andres følelser. Og de 
får oppleve at det er greit å vise følelser 
av alle slag, samtidig som handlinger 
også må reguleres.

Vi legger til rette for å skape et godt 
miljø i barnegruppen gjennom felles 
opplevelser og erfaringer, som kan 
styrke samhold og tilhørighet.
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Nærmiljø og samfunn

Knerten og Nøtteliten Smørbukk og barmsebrakar Askeladden

Vi triller eller går på turer i nærmiljøet 
for å bli kjent med omgivelsene.

Lære å ta vare på tingene og stedene 
rundt oss. 

Vi gir barna mulighet til å få 
kunnskap om og erfaring med sitt 
nærmiljø.

Vi observerer og lytter til barnets 
ønsker, interesser og behov, slik at de 
får en begynnende erfaring med at de 
selv kan påvirke hverdagen. 

Vi observerer og lytter til barnas behov, 
slik at de erfarer at deres valg kan 
påvirke situasjonen både for dem selv 
og andre 

Vi oppmuntrer barna til å kunne ta 
ulike perspektiver og ta hensyn til 
hverandre 

Sammen med barna utforsker og 
opplever vi forestillinger, musikk, bøker, 
bilder, historier og film for å erfare og 
lære om nærmiljøet, samfunnet og 
verden. 

Gjennom samtaler, fortellinger, historier, 
bøker, musikk og bilder reflekterer vi 
over at vi skal fremme likestilling, få like 
muligheter og motvirke diskriminering, 
fordommer, stereotypier og rasisme.

Vi reflekterer rundt lover og regler, 
og ulike måter å organisere et 
samfunn på 

Vi legger til rette for at barna blir kjent 
med, og har mulighet til å danne gode 
relasjoner til de andre barna på basen. 

Vi har fokus på at alle barn skal føle 
tilhørighet til gruppa, og ha venner å 
leke med.

Vi lærer barna å inkludere hverandre 
og ha forståelse for likhet og 
forskjeller. 

Gjennom lek og varierte aktiviteter, får 
barna en begynnende erfaring med å 
lytte til, forhandle og diskutere med 
andre.

Vi lar barna få kjennskap til, og en 
begynnende forståelse for demokrati, 
lover og regler.

Barna skal få utvikle sin kunnskap 
om demokrati, lover og regler
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Antall, rom og form

Knerten og Nøtteliten Smørbukk og Bamsebrakar Askeladden

Vi teller sammen med barna i ulike 
situasjoner og gir barna erfaringer 
med at det finnes ulike mengder og 
tall.

Vi bruker sang, rim, regler og eventyr som 
for eksempel «Geitekillingen som kunne 
telle til ti», som verktøy til å forstå hvorfor 
man teller og sette det vi har lært inn i en 
sammenheng.

Sammen med barna bruker 
personalet matematiske begreper 
i hverdagen, og gjør barna 
oppmerksomme på antall, rom og 
form i omgivelsene.

Vi gir barna mulighet til å bli kjent 
med rytmen i å telle, og å lære hva 
tallene heter.

Sammen med barna bruker personalet 
matematiske begreper i hverdagen, slik at 
barna kan utvikle sin begrepsforståelse.

Trafikkopplæring.

Gjennom samtale, lek, opplevelser, 
musikk og sang får barna bli kjent 
med geometriske former, tall-regler 
og preposisjoner.

Vi gir barna mulighet for lekende og 
undersøkende arbeid med sammenligning, 
sortering, plassering, par kobling, 
orientering og visualisering

Vi øver på å mestre regler i kort 
- og brettspill selv, og kunne løse 
oppgaver riktig for å drive spillet 
videre.

Gjennom lek og dagligdagse 
gjøremål øver barnet opp sin 
matematiske forståelse, som for 
eksempel ved rydding og sortering.

Barna får erfare ulike typer størrelser, 
former og mål, for eksempel ved rydding 
og sortering av leker og gjenstander, 
og gjennom opplevelser og erfaringer i 
naturen.

Barna øver på å sortere etter 
størrelse, form og farge, og samtidig 
bruke matematiske begreper.

Barna får utfolde seg på avdeling, 
i garderoben, ved hinderløype, 
hvor barna bruker kroppen og 
sansene, og utvikler sin begynnende 
romforståelse.

Vi leker med romforståelsen ved bruk av 
ulike sanser. 

Vi øver på å lokalisere i rommet, 
omgivelsene og nærmiljøet ved bruk 
av enkle kart
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«SAMMEN GIR VI  

BARNDOMMEN VERDI, LEK OG 

GLEDE, HVERDAGSMAGI OG 

VENNEGARANTI»

Planlegging 
Alle i personalet deltar i planlegging av vårt arbeid. Felles planer på tvers av baser gir noen 
rammer og retningslinjer, mens de mer detaljerte planene også henter mye innspill fra barna, 
jmf. Barns medvirkning punkt 5. Det er barnehagens lederteam bestående av daglig leder og 
samtlige pedagoger som leder planleggingen på husmøter og planleggingsdager, og som har 
i sine arbeidsinstrukser at er hovedansvarlig for at planene er i tråd med gjeldene krav, lover 
og regler. 

Handling 
Praksisen vår, som vi kontinuerlig reflekterer over både egenrefleksjon og i grupper. 

Observasjon
Pedagogene har hovedansvar for at det pedagogiske arbeidet blir observert og dokumentert. 
Noe av dokumentasjon går ut til foreldrene, annen pedagogisk dokumentasjon f. eks 
praksisfortellinger brukes internt til refleksjon. Kartlegginger og observasjoner av barn danner 
grunnlag for foreldresamtalene. Noe legges i MyKid.

PLANLEGGING, HANDLING, OBSERVASJON OG 
REFLEKSJON
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Refleksjon 
Vurdering og refleksjon danner utgangspunkt for planlegging. Hver avdeling gjør en 
halvårsvurdering, en i januar og en i juni i forhold til avdelingens arbeid. Da settes vurderingen 
opp mot målene i årsplanen. Vurdering og refleksjon er satt fast i system på avdelings-møter 
som hver avdeling har annenhver uke. Barnas perspektiv og læringsutbytte er sentralt i 
vurderingen. Barna kommer med tilbakemeldinger på opplegg både spontant eller i samtaler 
i etterkant av opplegg. I tillegg har vi planleggings- og vurderingsmøter i forbindelse med 
fellessamlinger, nissefest, karneval, overnatting med Askeladden etc. Hensikten med vurdering 
er å vurdere barnas utbytte, vurdere grad av måloppnåelse og gjøre planleggingen enklere hvis 
aktiviteter skal gjennomføres igjen senere. Hele personalet deltar i vurderingen, pedagogene 
sammen med daglig leder har ansvar for at vurdering blir gjennomført. Foreldre kommer med 
innspill på foreldresamtaler. Videre kan foreldre komme med innspill og tilbakemeldinger i 
Foreldrerådet, til FAU-repr som tar det opp i samarbeidsutvalget eller gå direkte til daglig 
leder. 

PLANLEGGING 

HANDLING 

REFLEKSJON 

OBSERVASJON

fig.2. Grunnleggende modell basert på Postholm og Moen 2009: 33
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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. Foreldre og barnehagens 
personal har et felles ansvar for barnets trivsel og utvikling.

Barnehagen skal:
   Sikre at foreldre og barn opplever en trygg og god velkomst 

- Personalet er imøtekommende og viser interesse i møte med barna. 
- Personalet tilpasser avskjeden til hvert enkelt barn i samarbeid med foresatte. 
- Personalet forventer at foresatte gir beskjed til en voksen på barnets base når det blir 
levert.

   Legge til rette for et godt foreldresamarbeid og utvikling av gode relasjoner til alle 
foreldre 

   Alltid ha barnets beste som mål
   Sette av tid til å fortelle om SU på foreldremøtet som blir arrangert på høsten, samt 

utvelgelse av foreldrenes SU-representanter. SU er satt sammen av fire representanter 
fra avdelingene, daglig leder og fire representanter fra foreldrene. 

   Sette av tid på høsten og våren til foreldresamtale. Dersom foreldrene ønsker det 
avholder vi flere samtaler i løpet av året. 

   Utveksle observasjoner og vurderinger knyttet til enkeltbarnets helse, trivsel, erfaringer, 
utvikling og læring

   Sikre at foreldre får medvirke til den individuelle tilretteleggingen av tilbudet
   Deler månedsbrev hver måned.
   Fortelle om dagen til barnet ved henting 

- Foresatte og barn opplever en god avskjed ved slutten av dagen 
- Vi snakker ikke over hodet på barna, eller om sensitiv informasjon i andres påhør 
- Vi svarer på spørsmål så langt vi kan og undersøker det vi ikke kan svare på

   Gjennomføre foreldrearrangementer, blant annet; Lucia, påskefrokost og sommerfest.

SAMARBEID MELLOM HJEM OG BARNEHAGE
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God kommunikasjon er en forutsetning for et godt samarbeid mellom hjem og barnehagen. 

Vi forventer derfor at foresatte:
   Gir viktig informasjon om barnet til barnehagen
   Setter seg inn i serviceerklæringen til FUS-barnehagene og oppdaterer seg på informasjon 

som barnehagen sender ut
   Gir beskjed til avdelingen på Mykid dersom barnet ikke kommer i barnehagen
   Gir beskjed til en ansatt når barnet kommer og når barnet blir hentet
   Gir beskjed til en ansatt hvis andre enn foresatte skal hente barnet
   Kjenner til, og har underskrevet, barnehagens vedtekter
   Gir tilbakemelding på barnehagetilbudet
   Svarer på brukerundersøkelsen
   Møter til foreldresamtale mellom foresatte og barnehagelærer
   Stiller på foreldremøter
   Overholder frister som blir gitt fra barnehagen 

Foreldrerådet
Samtlige foreldre i barnehagen er med i foreldrerådet. I foreldrerådet velges en foreldre 
representant fra hver avdeling til Samarbeidsutvalget.

Samarbeidsutvalget 
Består av 4 foreldrerepresentanter, 4 ansattrepresentanter og daglig leder. Dette er barnehagens 
øverste samarbeidsorgan og utvalget kan fremme forslag til bl. a vedtektsendringer til styret 
ved eier i barnehagen.
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Personalet skal i samarbeid med foreldrene legge til rette for at barnet kan få en trygg og god 
start i barnehagen. Barnehagen skal sørge for at barn og foreldre får tid og rom til å bli kjent 
med barna og personalet når de bytter barnegruppe.

Våre tiltak for å oppnå dette:
   Foresatte tilbys foreldresamtale i forbindelse med oppstart i barnehagen eller overgang 

fra småbarn til store barn, i tillegg til ordinære foreldresamtaler.
   I forbindelse med hovedopptaket inviteres nye foreldre og barn til besøk før sommeren.
   Vi tilpasser rutiner og organiserer tid og rom slik at barnet får tid til å bli kjent, etablere 

relasjoner og knytte seg til personalet og andre barn.
   Personalet i barnehagen sørger for tett oppfølging den første tiden et nytt barn begynner 

i barnehagen, slik at barnet får mulighet til å oppleve tilhørighet, og trygghet til å leke, 
utforske og lære. Alle barn blir møtt og fulgt opp av sin egen primærkontakt.

   De barna som har overgang fra småbarn til store barn er på tilvenning fra mai og fram til 
sommeren. Da blir de kjent med nye barn og voksne samt nye rutiner før ferien. Dette 
skaper trygghet, og starten på et nytt barnehageår blir enklere. 

NÅR BARNET BEGYNNER I BARNEHAGEN OG 
OVERGANGER INNAD I BARNEHAGEN
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Barnehagen skal i samarbeid med foreldre og skolen legge til rette for at barna kan få en trygg 
og god overgang til skolen. Barnehagen bør utveksle informasjon og kunnskap, slik at dette 
kan danne grunnlag for et godt samarbeid. Barnehagen må ha samtykke fra foresatte for å 
kunne dele informasjonen med skolen. 

Barnehagen skal legge til rette for at barna blir godt rustet til skolestart. De skal få muligheten 
til å glede seg, slik at de opplever skolestarten som god og meningsfull. Vi skal sørge for 
at barn har med seg erfaringer, kunnskap og ferdigheter, slik at de opplever motivasjon og 
mestring. Barnehagen skal også gi barna en god avslutning på barnehagen, slik at de møter 
skolehverdagen med nysgjerrighet og selvtillit. Askeladden er en del av førskolebarnas 
opplegg. 

FUS har utviklet et system for å ivareta arbeidet rundt helse, miljø og sikkerhet i tråd med 
forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Vi har beredskapsplaner og rutiner 
for barn og voksne som skaper trygghet i vårt arbeid. Personalet går jevnlig gjennom disse 
rutinene og gjennomfører førstehjelpskurs minst hver 18. måned. Daglig leder, verneombud 
og brannvernleder får egen opplæring. Alle barn i barnehagen er forsikret gjennom Gjensidige 
forsikring. 

OVERGANG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE 

HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSARBEIDET I 
BARNEHAGEN
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Lier kommune 
Vi samarbeider med Lier kommune om opptak og kurs. 

Pedagogisk Psykologisk Tjeneste
Barn, unge og voksne med særskilte behov skal få hjelp fra PP-tjenesten slik at de sikres 
gode opplærings- og utviklingsmuligheter. PPT skal bistå barnehager og skoler i arbeidet med 
tilpasset opplæring.

Helsestasjonen
Barnehagen samarbeider med helsestasjonen i forbindelse med smittevern og i saker som 
gjelder enkeltbarn. 

Barnevernet
Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan 
skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Barnehagen har 
opplysnings- og meldeplikt til barnevernstjenesten.

Barneskoler
Vi samarbeider med skoler som våre førskolebarn sokner til. Før skolestart overføres 
informasjon om det enkelte barn til skolen, dersom foreldrene samtykker i dette. 

EKSTERNE SAMARBEIDSPARTNERE
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Veslefrikk


