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Østmarkskollen FUS barnehage er en 5 avdelings barnehage, som ligger høyt og sentralt til i 
Østmarkskollen i Ytre Enebakk. Her har vi store uteområder med egen grillhytte som blir flittig 
brukt. Vi har store og lyse lokaler med mange små rom som gir god plass til rollelek.

Vi har for tiden 63 barn og 16 ansatte. Det er 7 barnehagelærere, 5 barne- og ungdomsarbeidere, 
3 assistenter i tillegg til daglig leder.

Østmarkskollen FUS barnehage er en barnehage som har leken i fokus! Vi jobber aktivt med 
prosjekter som barna er opptatte av og interesserte i, på deres premisser. Vi forsker, undrer 
og leker ut for å forstå og håndtere verden for de under 6 ! Hos oss er barna i fokus, og vårt 
motto er: ”Tenk om det går!” De voksne som jobber i barnehagen er lidenskapelig opptatt av 
kvalitet i voksenrollen og vi har hos oss satt refleksjon i system, gjennom jevnlig veiledning 
og coaching på egen rolle og utvikling - til beste for barna i barnehagen!

Østmarkskollen er også en lærende organisasjon, som ofte har elever og studenter fra 
ungdomsskole, videregående skole, høgskole og universitet på utplassering hos oss. Vi er gode 
på å bruke metodisk og systematisk refleksjon i vår vurdering av vårt pedagogiske arbeid, og 
vi jobber aktivt med prosjekter basert på observasjon, vurdering og dokumentasjon av barns 
interesser, behov og utvikling.
 
 

OM VÅR BARNEHAGE
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Barnehagen er en pedagogisk virksomhet som reguleres av barnehageloven og en nasjonal 
rammeplan – Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Disse to dokumentene står 
sentralt for barnehagens arbeid. Rammeplanen er en offentlig vedtatt læreplan som gjelder 
for alle barnehager i Norge. Rammeplanen er en forskrift til barnehageloven som beskriver 
mer detaljert hva barnehagen skal inneholde og hvilket ansvar personalet har. 

Loven bygger på Barnekonvensjonen som er en internasjonal avtale som beskytter barns 
rettigheter. FNs barnekonvensjon ble vedtatt av FNs generalforsamling 20. november 1989 og 
trådte i kraft 2. september 1990. Barnekonvensjonen er den av FN-konvensjonene som har 
bredest tilslutning og utgjør derfor et helt sentralt felles utgangspunkt for arbeid med og for 
barn i verden.

Barnehagens styringsdokumenter
   Østmarkskollen FUS barnehagens vedtekter. Disse aksepteres ved å takke ja til 

plass i barnehagen. Vedtektene er å finne i sin helhet på barnehagens hjemmeside:  
www.ostmarkskollen.bhg.no

   Serviceerklæring. Dette er en forpliktende plan for hva du som foresatt kan forvente å få 
av pedagogisk kvalitet fra vår barnehage, og hva barnehagen kan forvente av deg. Denne 
kan også lastes ned på vår hjemmeside: www.ostmarkskollen.bhg.no

   Etiske retningslinjer. Ansatte som jobber i FUS barnehagene er pålagt til enhver tid å følge 
de etiske retningslinjene som ligger til grunn for å jobbe i en FUS barnehage. Nyansatte 
får utlevert ”velkommen som ansatt” og her signeres det på at man får opplæring og 
gjennomgang av hva vår barnehage står for og drives etter.

   Miljørettet helsevern: Barnehagen drives etter forskrifter om miljørettet helsevern. se mer 
informasjon på kommunens hjemmeside: www.enebakk.kommune.no

 

BARNEHAGELOVEN OG RAMMEPLAN

http://www.ostmarkskollen.bhg.no
http://www.ostmarkskollen.bhg.no
http://www.enebakk.kommune.no
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Barnehagens plandokumenter
   Årsplanen finnes på barnehagens hjemmeside og sendes til alle foreldre via MyKid. 

Årsplanen er barnehagens overordnede plan for arbeidet i barnehagen, og den er felles 
for hele huset.

   Avdelingsvise periodeplaner, fortrinnsvis måneds- eller prosjektplaner er noe avdelingene 
sender ut til foreldre på sin avdeling. Den forteller noe om den pedagogiske aktiviteten 
som foregår på avdelingen, og metodene de bruker for å nå målene, og de finnes på 
MyKid for foresatte

   Informasjonshefte om Østmarkskollen FUS barnehage går pedagogene gjennom med nye 
foreldre under førstegangssamtalen ved oppstart.

   Hefte om tilvenning gis eller formidles til nye barn, og dette omhandler hvordan vi 
gjennomfører tilvenningsperioden i Østmarkskollen FUS barnehage

   Hefte om dokumentasjon og vurdering, som er et internt dokument vi jobber ut fra når vi 
skal vurdere oss selv i hht dette punktet.
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FUS overordnede mål:
  FUS barn har positivt selvbilde
  FUS barn er trygge og forskende, trives i lek og har vennekompetanse
   FUS barn gleder seg til ”resten av livet”, de vet de har påvirkningsmuligheter og at 

innspillene teller
  FUS barn har det gøy i barnehagen

 

Verdiene våre er: Glødende - skapende - tilstedeværende

Med dette så innebærer det at vi legger spesielt vekt på barndommen. Hva er en god barndom, 
og for hvem skal den være god? Det er spørsmål vi diskuterer, reflekterer og arbeider masse 
med, for å finne gode svar på.

Barndommen er essensielt viktig for at barnet skal kunne utvikle seg til å kunne få et godt 
liv, og da er det utrolig viktig at barnehagens ansatte har god kompetanse og kjennskap til 
hvordan jobbe for å gi barn den gode barndommen som de er så avhengige av. FUS har fokus 
på å gi barn kompetanse i å bygge relasjoner, gjennom vennskap, og spesielt vennskap i lek, 
som vi er opptatte med å dyrke og skjerme.

 

FUS VERDIGRUNNLAG, MÅL OG SATSNINGER

«SAMMEN GIR VI  

BARNDOMMEN VERDI, LEK OG 

GLEDE, HVERDAGSMAGI OG 

VENNEGARANTI»
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Egenledelse lek og læring
Egenledelse i lek og læring handler om samspillet med andre mennesker og miljøet du er i. 
Barn undres og lærer gjennom alt de opplever og erfarer på alle områder, og denne undringen 
må møtes på en utfordrende og utforskende måte slik at det igjen danner grunnlag for et aktivt 
og utviklende læringsmiljø i barnehagen. For oss er det da viktig at barns egne interesser og 
spørsmål danner grunnlaget for læringsprosesser og temaer i barnehagen.

Leken skal ha en fremtredende plass i barnas liv. Leken har en egenverdi og er en viktig side ved 
barnekulturen. Å få delta i lek og få venner er essensielt for barns trivsel og meningsskaping i 
barnehagen. I samhandling med hverandre legges grunnlaget for læring og sosial kompetanse, 
og i et lekefellesskap legges grunnlaget for barns vennskap med hverandre.

Forskning viser betydningen rolleleken har for barns videre utvikling, og i FUS har vi fokus 
på rollelek gjennom å gi ansatte kompetanse og kunnskap om hjernens utvikling når den blir 
stimulert gjennom lek generelt og rollelek spesielt. Vi kaller dette for egenledelse i lek og 
læring.

Egenledelse er avgjørende for sosialt samspill, deltagelse og medvirkning i barnehagen.  
Det er også en forutsetning for utvikling av vennskap, Nyere forskning tyder på at egenledelse 
og kompetanse på dette er viktigere enn intelligens og sosioøkonomisk bakgrunn for å mestre 
leken.
 
Egenledelse er ikke noe som utvikles av seg selv og barnehagealderen er den perioden der 
stimulering av disse ferdighetene har aller størst effekt på hjernen. Vårt fokus i barnehagen 
vil være på rolleleken, da dette er blant de beste pedagogiske virkemidlene vi har for å styrke 
egenledelse hos barn.

De voksne i Østmarkskollen FUS barnehage skal inneha nok kunnskap til å verdsette leken 
som et eget foretakende. Vi skal være delaktige, men ikke styrende, for da kan vi risikere at 
leken dør. Vi må ikke intellektualisere leken for å skjule læringsinnhold, men heller verne om 
leken og i tillegg tilrettelegge for meningsfylte læringsaktiviteter. Vi tenker oss en helhetlig 
tankegang hvor vi videreutvikler barnehagen som organisasjon gjennom å dyrke både lek og 
læring. Vi ønsker å finne voksenrollen i balanse mellom barnas initiativ til lek og samfunnets 
behov for dokumentert læring.
 

FUS SATSNINGSOMRÅDER
FUS overordnede mål:

  FUS barn har positivt selvbilde
  FUS barn er trygge og forskende, trives i lek og har vennekompetanse
   FUS barn gleder seg til ”resten av livet”, de vet de har påvirkningsmuligheter og at 

innspillene teller
  FUS barn har det gøy i barnehagen

 

Verdiene våre er: Glødende - skapende - tilstedeværende

Med dette så innebærer det at vi legger spesielt vekt på barndommen. Hva er en god barndom, 
og for hvem skal den være god? Det er spørsmål vi diskuterer, reflekterer og arbeider masse 
med, for å finne gode svar på.

Barndommen er essensielt viktig for at barnet skal kunne utvikle seg til å kunne få et godt 
liv, og da er det utrolig viktig at barnehagens ansatte har god kompetanse og kjennskap til 
hvordan jobbe for å gi barn den gode barndommen som de er så avhengige av. FUS har fokus 
på å gi barn kompetanse i å bygge relasjoner, gjennom vennskap, og spesielt vennskap i lek, 
som vi er opptatte med å dyrke og skjerme.
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SmartMat
FUS har, gjennom noen år nå, utviklet et konsept unikt for FUS barnehagene. Det innebærer å 
ha fokus på mat som barn trenger for å utvikle optimal utvikling, for å orke å leke og samtidig 
sikre at den maten de spiser er så ren og naturlig som mulig. Vi kaller det smarte byggeklosser, 
som bygger opp under barns behov for nok protein, karbohydrat, fett og fiber. Den maten vi 
serverer i barnehagen, skal være mat som fremmer barns helse, som gir de energi nok til å 
kunne være i fysisk bevegelse, men også gi barn gode, sunne vaner som også gir de en god 
psykisk utvikling. Et godt måltid inneholder også god tid til å smake på nye smaker, øve oss på 
gode samtaler og felles hygge rundt bordet.

Hos oss lager vi mat sammen med barna, og de som ønsker det, får alltid være med å delta.  
Vi kaller det første hånds erfaring i møte med å øve seg på å organisere, som har god nytteverdi 
for barnas liv senere når de skal handle på egenhånd. Vi vil vise barn hvordan prosessen 
fungerer fra start til slutt. Dette har stor betydning for barns kognitive utvikling. Her kan barn 
delta og finne ut hva som trengs av organisering, planlegging og arbeidshukommelse (alle de 
kognitive aspektene i hvordan vi utnytter vår mentale kapasitet), før vi kan begynne å spise 
mat. Det betyr å øve seg opp på å organisere et måltid, hva trenger vi for å få det til? Planlegge 
måltidet, hvor mange skal spise og hvor mye mengder mat går det? Arbeidshukommelse, hvor 
mange var vi i går, hvor mye ble det spist på hvert bord? osv

SmartMat for oss er mat og måltider som inneholder:
  Renest mulig fisk eller fiskemat av høyest mulig fiskeinnhold
  Renest mulig kjøtt eller kjøttvarer med høyest mulig kjøttinnhold
  Grønnsaker blir servert til alle måltidene
  Vi bruker mest mulig næringsrikt korn og kjøper økologisk mel fra Holli Mølle
  Vi balanserer inntaket av ulike typer fett
  Vi bruker vann som tørstedrikk
  Vi bruker størst mulig grad naturlige søtningsstoffer, slik som frukt og honning
  Vi har god balanse mellom varmmåltider og brødmåltider for å skape variasjon

 
Dette innebærer ikke at vi er en sukkerfri barnehage. Vi lager fortsatt kaker når det er fest, vi 
spiser pølser til festlige anledninger og vi har kakao etter en lang dag i akebakken. MEN, vi er 
nøye med at de ingrediensene vi bruker har både vitaminer, mineraler og næring som kroppen 
og hjernen trenger underveis i barns vokse- og utviklingsperiode.
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Vi har tre områder vi ønsker å ha spesielt fokus på i år.
  Barns autonomi
  Livsmestring og psykisk helse
  Lekemiljøet

 
Autonomi handler om ”evnen, retten og plikten til å styre eget liv”, og dette er individets 
rettighet, uavhengig om du er barn eller voksen.

Vi vet at livet består av oppturer og nedturer, og hvordan man håndterer dette er med på å 
avgjøre hvordan man mestrer livet sitt, som igjen er med på å danne grunnlag for en god 
psykisk helse, og være ”rustet” til å møte utfordringer senere i livet. Rammeplanen legger 
tydelige føringer på hvordan barn skal bli gitt muligheten til å oppleve mestringsopplevelser 
som kan styrke deres følelse av egenverd, og barns fysiske og psykiske helse skal fremmes i 
barnehagen. 

Livsmestring og psykisk helse hos barn er et tema det har blitt forsket veldig mye på i de 
senere år. Livsmestring handler om å gi barnet det mest fundamentale, gjennom vennskap, 
lek og omsorg. Det er familien som skal oppdra barnet, og barnehagen som skal stå for 
danningen, livsmestringen.

Danningen skjer fremdeles gjennom omsorg, lek og læring, og dannelsesprosessen skal bygge 
på verdiene, barnesynet og læringssynet den nye rammeplanen har presentert.

Samspillet mellom voksne og barn skal være bygget på god relasjon, godt verdigrunnlag, et 
godt barnesyn og et godt læringssyn.

Danning ligger mellom autoritet og ettergivenhet og kan best tolkes som bevisstgjøring 
og ansvarliggjøring over eget liv. Barn skal lære å ta ansvar for seg selv, derfor er danning 
likeverdighet. Målet er at barnet skal bli den beste utgaven av seg selv, og for å få til dette, må 
de voksne jobbe med relasjonsbygging.

Østmarkskollen FUS barnehage skal være et godt sted for barna å være, gjennom gode 
møter og opplevelser i et godt fellesskap. Barn skal få teste ut egne grenser i et miljø som er 
helsefremmende. Vi skal forebygge krenkelser og mobbing, gjennom å jobbe med holdninger 
som toleranse, raushet og likeverd. Barna i Østmarkskollen FUS skal få møte en kultur det er 
godt å være en del av, og de skal få kunnskap om retten til et godt miljø, men og plikten til å 
sørge for å skape det gode miljøet

BARNEHAGENS MÅL OG SATSNINGER
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I barnehagen skal de altså få oppleve et trygt, men også et utfordrende miljø, i den forstand at 
de skal få lov til å prøve ut ulike former for samspill, fellesskap og vennskap. De voksne skal 
støtte barn i å mestre motgang, ved å være tilstede, veilede og oppmuntre. De skal lære seg 
å håndtere egne følelser, men også å møte og håndtere andres. I barnehagen skal det være en 
balanse mellom aktivitet og hvile, fysisk og psykisk helse.
 

Lekemiljøet
Vi ønsker at lekemiljøet skal gjenspeile barnets kultur og barndom. Barnehagen er en møteplass 
for barn og foreldre med ulike kulturell, språklig, etnisk og sosial bakgrunn. Dette vil vi også at 
skal gjenspeiles i leken. Lekemiljøet skal være berikende for barns liv og invitere til ulik type 
lek, gjennom at vi tilbyr barn variasjon og muligheter. Lekemiljø handler ikke nødvendigvis 
om lekene, men at det er et miljø for lek og bevegelse på barns premisser og ut fra barns 
forståelse av leken. 

Barnekultur forstås som kultur av, med og for barn. Barn deltar i kultur og barn skaper sin 
egen kultur. I samspill med hverandre gjenskaper og fornyer barn kulturen. Barn leker ut sine 
inntrykk og sin forståelse av den verden de møter, og de skaper mening ved å leke og gi form 
til det de er opptatt av. Barnehagen må tørre å møte denne barnekulturen med åpnet sinn og 
med en undring som stimulerer til likeverdig dialog og samhandling mellom ulike grupper og 
ulike kulturelle uttrykksformer. Det innebærer at de voksne må være tydelige modeller og 
bevisst på eget kulturelt og verdimessig ståsted.

Lekemiljøet skal bestå av bevisst jobbing med FUS overordnede prosjekt: Egenledelse i lek og 
læring. Både i form av ren lek og hverdagslige oppgaver. Det prioriteres tid med lek, det vil si 
at de voksne er bevisste på å bruke tiden sin med barna i ulike lekesekvenser.

Gjennom å bruke prosjekter som metode, så ser at vi både vektlegger og ivaretar barns behov 
for inkludering og aktiv deltagelse i fellesskapet, samt deres rett til medvirkning i barnehagen, 
gjennom å bygge gode relasjoner til og med barna.

Prosjektarbeid fremmer inkludering og likeverd gjennom påvirkning- og beslutningsrett. 
Pedagogikken gjenspeiler likestilling mellom kjønn og nestekjærlighet, solidaritet, toleranse 
og respekt som er grunnleggende verdier vi jobber aktivt med gjennom prosjektarbeidet.

Å ta barns interesser og spørsmål på alvor innebærer å implementere en holdning i 
hverdagen med fokus på å våge å ta imot barns undring på en åpen og lydhør måte.  
Gjennom prosjektarbeid ønsker vi å ivareta den barnekulturen vi mener er viktig for å skjerme 
og bidra til å videreutvikle, der barn i samspill med hverandre deltar i, skaper, fornyer og 
gjenskaper sin egen kultur.
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Gjennom arbeid med prosjekter bestreber vi å ivareta barnets behov for positive opplevelser av 
seg selv, styrking av selvbilde, selvverdet og opplevelsen av å være et fullverdig og kompetent 
menneske. Vi tar vare på og hjelper barnet med å utvikle sosial kompetanse i samhandling 
med andre barn. Vi vil gjennom prosjektarbeid i barnehagen jobbe for å bevisstgjøre og 
ansvarliggjøre hverandre slik at vi sikrer en bærekraftig utvikling og barna skal få god kjennskap 
til metoder og ressurser vi bruker for å ta vare på naturen, sosiale forhold og økonomien, slik 
at vi lærer å ta vare på jordkloden vår.

De voksne i barnehagen skal være seg bevisste på hvordan de bruker begreper i hverdagen. 
De skal være der barna er, både fysisk og gjennom oppmerksomt nærvær. De følger opp hvor 
barna befinner seg, fysisk og emosjonelt, samt hva som skjer i relasjonene, slik at vi er sikre 
på at barna har minst en god venn. De voksne i barnehagen er et team og vi må sørge for at 
alle jobber i samme retning.
 
For barnehageåret 2019/20 vil vi jobbe med Identitet som tema for prosjekt fra august- 
desember, og fra januar 2020 vil vi ha prosjekter der barna selv definerer hva de ønsker å 
belyse, undre seg over og mestre, ut fra egen utvikling, behov og interesser
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Barnehagens formål er å være et godt sted for barn, ut fra hva dagens barn har behov for. Jf. 
Rammeplanen for barnehagens oppgaver og innhold s 16-21

Vi vet mye om barns utvikling gjennom nyere forskning, og det er denne forskningen sammen 
med Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver som danner grunnlaget for vårt 
innhold.

Barnehagen skal være et sted der barn kan utvikle seg i takt med seg selv, samtidig som 
man utvikles og justeres til å kunne klare å delta i samfunnet. Dette krever mye tilpasning 
og omsorgsfull veiledning av reflekterte voksne som har god kunnskap og kompetanse om 
dagens barn og barndom.

Barnehagen skal ha et innhold som er allsidig, variert og tilpasset enkeltbarnet.  
Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver fremhever spesielt at barnehagen skal 
ivareta
 1. Barnas behov for omsorg
2. Barnas behov for lek
3. Barnas behov for læring, fellesskap, vennskap, kommunikasjon, språk og danning

Samspillet mellom voksne og barn skal være bygget på god relasjon, godt verdigrunnlag, et 
godt barnesyn og et godt læringssyn.  Danning ligger mellom autoritet og ettergivenhet og 
kan best tolkes som bevisstgjøring og ansvarliggjøring over eget liv. Barn skal lære å ta ansvar 
for seg selv, derfor er danning likeverdighet. Målet er at barnet skal beste utgaven av seg selv, 
og for få til dette, må de voksne jobbe med relasjonsbygging
 

BARNEHAGENS FORMÅL OG INNHOLD
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Østmarkskollen FUS barnehage skal være et godt sted for barna å være, gjennom gode 
møter og opplevelser i et godt fellesskap. Barn skal få teste ut egne grenser i et miljø som er 
helsefremmende. Vi skal forebygge krenkelser og mobbing, gjennom å jobbe med holdninger 
som toleranse, raushet og likeverd. Barna i Østmarkskollen FUS skal få møte en kultur det er 
godt å være en del av, og de skal få kunnskap om retten til et godt miljø, men og plikten til å 
sørge for å være med å skape det gode miljøet. 
 
I barnehagen skal de oppleve et trygt, men også utfordrende miljø. De skal prøve ut ulike 
former for samspill, fellesskap og vennskap. De voksne skal støtte barn i å mestre motgang, 
ved å være tilstede, veilede og oppmuntre. De skal lære seg å håndtere egne følelser, men 
også å møte og håndtere andres. I barnehagen skal det være en balanse mellom aktivitet og 
hvile, fysisk og psykisk helse

 
  
Østmarkskollen FUS barnehage skal være et godt sted for barna å være, gjennom gode møter 
og opplevelser i et godt fellesskap. Barn skal få teste ut egne grenser i et miljø som er 
helsefremmende. Vi skal forebygge krenkelser og mobbing, gjennom å jobbe med holdninger 
som toleranse, raushet og likeverd. Barna i Østmarkskollen FUS skal få møte en kultur det er 
godt å være en del av, og de skal få kunnskap om retten til et godt miljø, men og plikten til å 
sørge for å være med å skape det gode miljøet.  
  
I barnehagen skal de oppleve et trygt, men også utfordrende miljø. De skal prøve ut ulike 
former for samspill, fellesskap og vennskap. De voksne skal støtte barn i å mestre motgang, 
ved å være tilstede, veilede og oppmuntre. De skal lære seg å håndtere egne følelser, men 
også å møte og håndtere andres. I barnehagen skal det være en balanse mellom aktivitet og 
hvile, fysisk og psykisk helse 
  

Barns rett til medvirkning 
Barn har rett til å medvirke. Dette slås fast gjennom Rammeplanen for barnehagens oppgaver 
og innhold, FN barnekonvensjon, samt lov om barnehager 

I Østmarkskollen FUS har vi fokus på autonomi som betyr evnen, retten og plikten til å styre 
eget liv. Barn har også denne evnen, retten og plikten, som de trenger å øves opp til å bruke 
på en god måte, som fremmer deres egen utvikling og helse. 
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Barn har rett til å medvirke. Dette slås fast gjennom Rammeplanen for barnehagens oppgaver 
og innhold, FN barnekonvensjon, samt lov om barnehager

I Østmarkskollen FUS har vi fokus på autonomi som betyr evnen, retten og plikten til å styre 
eget liv. Barn har også denne evnen, retten og plikten, som de trenger å øves opp til å bruke 
på en god måte, som fremmer deres egen utvikling og helse.
 

Dette betyr jo ikke at barn skal bestemme hvordan det ønsker å styre sitt eget liv, men at vi 
i barnehagen skal veilede, hjelpe og lære de til å bli i stand til å gjøre det på sikt. Barn skal 
gradvis få oppgaver og ansvar gjennom bevisste voksne som hjelper barn til å ta bevisste 
valg. Vi skal jobbe etter Dion Sommer sin teori om at barn er ”human being” fremfor ”human 
becoming”. Det betyr at vi må møte de der de er, og ikke der vi skulle ønske de var.

Når barn skal medvirke til egen hverdag i barnehagen, må vi ikke glemme at barn er subjekter 
med sine egne bestemte måter å fortolke verden på. Dette innebærer at når barnas egne 
oppfatninger og perspektiver kommer frem, så vil dette se helt annerledes ut enn hva vi voksne 
hadde tenkt oss. Blikket for hverdagslivet i barnehagen, ser altså veldig mye annerledes ut, 
fra barnets side, enn fra oss voksne. Og dette gir oss i barnehagen en mulighet til å tilpasse 
barnehagens innhold og arbeidsmåter bedre til den enkelte eller til barnegruppen. Men også 
en utfordring, for det handler om å ikke forsterke vår voksenmakt gjennom å definere det inn 
til å passe i de voksnes verden. Dokumentasjon av barns tanker, ord og handlinger blir for oss 
et verdifullt verktøy når vi skal jobbe aktivt med barns medvirkning i barnehagen.

BARNS RETT TIL MEDVIRKNING

Utvikling
Tilstedeværende voksende, som oppdager, 
følger opp og utvider det barna er opptatt av.
Voksende som legger tilrette for fordypning, 
gjenkjennelse og gjentakelse i barnehagens 
innhold og  arbeidsmåter.

Tar barns spørsmål og lek på alvor med fokus 
og barns undring.

Nærgranske barns lek og hverdag, legge 
tilrette for god og likeverdig lek.

Planlegge og tilrettelegge for videre utvikling, 
som gir mestring, samt utfordringer.

Medvirkning
Gjennom prosjekter og lek.

Voksene som lytter, ser, legger merke til og 
tilrettelegger for at barna kan utvide eget 
potensial. Som bevisst bruker ulike materialer, 
bøker og  utstyr basert på barns interesser og 
behov.

Legge tiltette for aktiviteter der barna føler 
mestring, men og gir dem noe å strekke seg 
etter.

Pedagogisk dokumentasjon gjennom referater, 
bilder, planer og evaluering.
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Barnehagens verdigrunnlag skal formidles, praktiseres og oppleves i alle deler av barnehagens 
pedagogiske arbeid.

Barndommen har egenverdi og barnehagen skal ha en helhetlig tilnærming til barnas utvikling.
 
Barnehagens samfunnsmandat er, i samarbeid og forståelse med hjemmet, å ivareta barnas 
behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.  
Lek, omsorg, læring og danning skal ses i sammenheng. 
 
Å møte individets behov for omsorg, trygghet, tilhørighet og anerkjennelse og sikre at barna 
får ta del i og medvirke i fellesskapet er viktige verdier som skal gjenspeiles i barnehagen. 
Barnehagen skal fremme demokrati, mangfold og gjensidig respekt, likestilling, bærekraftig 
utvikling, livsmestring og helse.   
    (Rammeplanen for barnehagen, innhold og oppgaver 2017. www.udir.no)
 
Vi har et godt fokus på barnehagens verdigrunnlag og samfunnsmandat ved at vi avklarer 
forventninger nedfelt i lovverket gjennom faste samtaler med de ansatte. Vi har fokus på 
hvordan skape et godt miljø det er godt å være barn i. samt hvordan vi behandler hverandre, 
omtaler og bidrar til å lykkes gjennom å hjelpe hverandre i hverdagen. Barnehagen har 
stort fokus på etikk gjennom FUS etiske retningslinjer i tillegg til FUS serviceerklæring som 
hovedsakelig omhandler barnehagens pedagogiske kvalitet i praksis.
 
Hvordan ivareta barnehagens samfunnsmandat og verdigrunnlag?
 
Gjennom opplæring, avklaring og oppfølging jobber vi tett med personalet under hele året, for 
å sikre at hver og en av oss bidrar til å ivareta barnehagens samfunnsmandat og verdigrunnlag.
 

Opplæring 
   Hva krever lovverket av den enkelte ansatte? Hva innebærer samfunnsmandatet og 

hvordan sikrer vi en god forankring og forståelse av de verdier vi skal formidle?
   Vi bruker personalmøter, planleggingsdager på å jobbe inn de overordnede temaer, og 

avdelingen har avdelingsmøter for å kvalitetssikre at vi jobber i samme retning og mot 
samme mål.

   Alle i personalet følges opp gjennom systematiske veiledninger i små grupper, som skal 
sikre at vi hele tiden reflekterer over vår egen praksis.

 

BARNEHAGENS VERDIGRUNNLAG

  

http://www.udir.no)
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Avklaring
   Vi avklarer begreper og hvilke forventninger vi har til den enkelte ansatte. Hva innebærer 

det å være ansatt i en FUS barnehage? Hvilke etiske premisser ligger til grunn for at vi skal 
gjøre jobben vår på en så bra måte som mulig? Hvilken retning og fokus jobber vi mot og 
hva er hensikten med de mål som er satt?

   Lederteam har ansvar for å lage planer for det pedagogiske arbeidet og sørge for at det 
gjennomføres av alle ansatte i barnehagen.

 

Oppfølging
   Hver ansatt får, gjennom veiledning, utfordring på egen praksis, og muligheter selv til lå 

finne gode løsninger i veiledningsgruppen.
   Pedagogisk leder har ansvar for å følge opp det daglige arbeidet på avdeling, og gjennom 

utviklingssamtaler for sine ansatte, kvalitetssikre arbeidet på avdeling. Daglig leder følger 
opp pedagogene på samme måte.

BARNEHAGENS FAGOMRÅDER

BARNET 
FØRST!
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BARNEHAGENS  
PROGRESJONSPLAN FOR FAGOMRÅDENE

KUNST,  
KULTUR OG 

KREATIVITET
Barna får være  

sammen om å oppleve og 
skape kunstneriske og  

kulturelle uttrykk.

NATUR, MILJØ  
OG TEKNOLOGI

Barn opplever tilhørighet 
til naturen, undrer seg 

over naturvitenskapelige 
 fenomener og gjør erfaringer 

med bruk av teknologi og 
ulike redskaper.

ETIKK, RELIGION  
OG FILOSOFI

Barna utvikler interesse  
og respekt for hverandre, 

og det finnes tid og rom for 
refleksjon, fortelling  

og undring.

NÆRMILJØ  
OG  

SAMFUNN
Barna blir kjent med  

eget nærmiljø og  
utvikler tillit til  

deltakelse i samfunnet.

KOMMUNIKASJON,  
SPRÅK OG TEKST

Barna bruker språk til  
å skape relasjoner,  

delta i lek og som redskap  
til å løse konflikter

ANTALL,  
ROM OG FORM
Barna undersøker og  

får  erfaring med løsing  
av matematiske  

problemer.

KROPP,  
BEVEGELSE,  

MAT OG HELSE
Barna får en positiv selvfølelse 

ved å oppleve trivsel, glede 
og mestring ved allsidige 

 bevegelseserfaringer.
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En progresjonsplan for fagområdene i rammeplanen er ment som en oversikt over de 
erfaringer og opplevelser barn skal få gjennom et barnehageår. Rammeplanens arbeidsmåter 
er tverrfaglig, og vi er daglig innom flere fagområder, gjennom ulike aktiviteter. Systematisk 
observasjon av barns ferdigheter på ulike utviklingsområder ligger til grunn for progresjonen. 
Barn slutter ikke å utvikle seg, og vi drar med oss erfaringer gjort tidligere inn i neste fase. 
Samtidig må vi ta høyde for at barn utvikler seg ulikt, og i ulikt tempo, slik at sammenligninger 
ikke blir det eneste holdepunktet for riktig progresjon, Planen må derfor ses i sammenheng 
med alle fasene, samt at vi på denne måten gir prosessmål for barns læring og utvikling 
innenfor hvert av barnehagens fagområder
 
 
1. Kommunikasjon språk og tekst

  Mål: Alle barn skal ha språklige ferdigheter for å kunne delta i fellesskapet

1-2 åringer Opplevelse av: 
• De voksne rundt barnet setter ord på barns handlinger
• De voksne rundt barnet støtter barnet i å sette ord på handlinger
• Får hjelp av de voksne til å sette ord på følelser, og å tolke barns intensjoner og hjelpe 

de til å sette ord på dette
• Gi barnet forutsigbarhet gjennom å sette ord på det som skal skje, og det som skjer

2-3- åringer Erfaringer med: 
• Å bli sett og hørt 
• Å bli lest for
• Øve på å gjenfortelle
• Lyttetrening
• Sette ord på ønsker og følelser
• Få et første møte med symboler og digitale verktøy

4- åringer Delta og å påvirke: 
• Bevisstgjøring på bruk av språket i konfliktsituasjoner og sette ord på følelser
• Ta ordet og lytte til andre i samlinger
• Legge til rette for å delta i rollelek med fokus på at barna lærer seg lekekoder
• Stavelsesdeling og ordanalyse. 
• Preposisjoner og bøying av verb
• Rim og regler – lek med lyder og toner
• Utvikle variasjoner innenfor språket og utvikle det abstrakte begrepsapparat

5- 6 åringer Forståelse for: 
• Se sammenhengen mellom det talte og skrevne ord
• Tall og bokstaver blir en del av dagliglivet og øke interessen for barnas skrift og 

talespråk
• Kunne høre en beskjed og utføre handlingen
• Vente på tur, gi og ta tur
• Holde fokus i gruppen, i lek og strukturert aktivitet
• Sette ord på egne og andres handlinger i det sosiale samspillet
• Ord og setningsbevissthet. Morfembevissthet

 

PROGRESJONSPLAN  
FOR FAGOMRÅDENE I RAMMEPLANEN
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2. Kropp, bevegelse, mat og helse
  Mål: Trygghet til egen kropp og trygghet til andre mennesker

Variert og sunt kosthold og gode rutiner for hygiene

1-2 år Opplevelse av: 
• Rulle, krype, krabbe, gange, løpe
• Bli bevisst egen kropp og bruken av den
• Vekst og utvikling gjennom kroppslig mestring
• Etablere godt kosthold, smaker, lukt og konsistens oppleves gjennom utprøving
• Øve seg på å spise og drikke selv
• Begynnende trening med av- og påkledning

2- 3 år Erfaring med: 
• Hoppe og lande, kaste med ball, gå trapper, balanse
• Bruke av kniv, skje, gaffel og kopp
• Bevisst omkring egen kropp, muligheter og begrensinger
• Bevisstgjøring og kjennskap til kroppsdeler
• Videreutvikle finmotorikken
• Øve på å sitte i ro, trene på å velge pålegg og smøre selv
• Fra bleie til toalett
• Rutiner for god hygiene, håndvask 
• Begynnende av- og påkledning

4- åringer Delta og påvirke til: 
• Bli glad og fortrolig med egen kropp og at vi alle er ulike
• Glede over å være ute i all slags vær
• Hinke, gå opp og nes trapp med en fot på hvert trinn
• Gå lengre turer, øve på utholdenhet i aktiviteter
• Trene på å velge og smøre pålegg selv
• Vi har fokus på hyggelige måltider og på sunt kosthold med mangfoldige 

smaksopplevelser
• Mer selvstendig med toalettbesøk og av og på kledning

5- 6 åringer Forståelse for: 
• Stole på egen kropp og utfordre egne grenser
• Mer forståelse for hvordan kroppen fungerer innvendig og utvendig
• Bli mer selvstendig
• Lukte på og smake på forskjellige matvarer, skille mellom salt og søtt
• Hoppe ned en trapp, hoppe av husken i fart, hopper fremover på to bein
• Mestre finmotoriske utfordringer som krever koordinering av flere sanser
• Videreføre og utvikle forståelsen mellom kosthold og helse
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3. Kunst, kultur og kreativitet 
  Mål: Barna skal få oppleve gleden av erfaringer med skapende virksomhet samt sanse- 

og kulturopplevelser. 
Barnehagen skal innredes slik at det gis mulighet til kreativ lek og aktiviteter, og de skal 
introduseres for ulike materialer, teknikker og uttrykk

1 -2 åringer Opplevelse av: 
• Ulike formingsmaterialer
• Sang og musikk med enkle rytmeinstrumenter
• Dans
• Farger
• Bilder og bøker
• Oppleve merkedagene i barnehagen

2-3- åringer Erfaring med: 
• Enkle maleteknikker
• Enkel dramatisering
• Begynnende skaperglede
• Fantasi i naturopplevelser

4 åringer Påvirke og delta: 
• Stå frem i samling
• Kjennskap til flagg, sanger, høytider fra ulike nasjonaliteter i barnehagen
• Kjennskap til tradisjonell barnekultur, sanger og sangleker 

5- 6 åringer Forståelse for: 
• Få innblikk og delta i alt som skal til for å lage en forestilling
• Oppleve ulik arkitektur i området
• Erfare å ha sett en kunstutstilling
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4. Natur, miljø og teknologi
  Mål: Oppleve glede og undring over naturens mangfold ved å ferdes i naturen

Få grunnleggende innsikt i natur og bærekraftig utvikling

1 – 2 åringer Opplevelse av: 
• Få gode, tilrettelagte og varierte opplevelser ute
• Mulighet til å bruke sansene og å undre seg
• Få kjennskap til norske husdyr

2- 3 åringer Erfaring med: 
• Utforske og undre seg over nye områder
• Bevisstgjort årstiden og endringer i naturen, kjennskap til de fire årstidene
• Få kjennskap til hvor maten vi spiser av kommer fra
• Kjennskap til elementer jord, luft, ild og vann
• Bli introdusert for kildesortering 

4- åringer Delta og å påvirke til: 
• Kunnskap om dyr, vekster, insekter, fisk, blomster som er naturlig i vårt område
• Lage mat
• Introdusere for miljøvern
• Bruke oppslagsverk ved spørsmål og undring

5- 6 åringer Forståelse for: 
• Solsystemet og naturfenomener
• Kunnskap om hvordan mennesket og naturen er avhengig av hverandre
• Enkle kjemi/fysikk forsøk
• Gjenbruk
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5. Antall rom og form
  Mål: Styrke barns nysgjerrighet, matematikkglede og lyst til å utforske matematiske 

sammenhenger, gjennom lek, styrte- og spontane aktiviteter
Gi barna lyst til å utforske, og leke med tall, former og mønster

1 – 2 åringer  Opplevelse av:
• Finne frem, orientere seg i rommet, lokalisering og plassering
• Synliggjøre likheter og ulikheter. Resonnere og undre seg sammen om likheter, 

ulikheter, størrelse og antall
• Erfare ulike størrelser, former og mål gjennom å sortere og sammenligne
• Sanger, rim og regler
• Putte oppi, ta bort. Titt Tei

2-3 åringer Erfaringer med: 
• Bruke tall og telling i naturlige situasjoner, bli kjent med tallene
• Plassering f. eks hvor skoene skal stå, orientere seg i barnehagen
• Pusle puslespill
• Erfarer, utforsker og leker med mønstre
• Kjenne igjen de vanligste fargene
• Fordele – en til meg og en til deg

4- åringer Delta og påvirke til: 
• Differensieringer, måleenheter og målesystemer, lengde, areal og volum
• Kjenne til ukedager og de forskjellige årstidene
• Tall, antallsord, telle systemer, kjenne til bokstaver og tall
• Rollelek, rollespill, fantasilek, gjemsel, strategispill
• Design, former og figurer, mønster og symmetri
• Sammenligne ulike størrelser, former og mål gjennom å sortere og sammenligne

5- 6 åringer Forståelse for: 
• Forklaring og argumentasjon
• Kjenne igjen symboler på en terning
• Orientere seg etter enkle kart (skattekart)
• Forstå sammenheng mellom tall og mengde
• Begrunnelse og forklaring, resonnementer og logiske slutninger
• Design, arkitektur og kunst

 
 

BARNET 
FØRST!
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6. Etikk, religion og filosofi
  Mål: Respekt for menneskeverd, natur, åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd 

og solidaritet

1 – 2 åringer Opplevelse av: 
• Erfare omsorg
• Hjelpe barnet til å være god mot andre, trøste og hjelpe
• Begynnende turtaking
• Tilegne seg vaner for «skikk og bruk»
• Erfare gode samtaler og rom for undring
• Sanger, bøker og fortellinger knyttet til høytider og tradisjoner
• Smake på mat som følger tradisjonene
• Bli møtt med respekt

2- 3 åringer Erfaring med: 
• Hjelpe barn til å sette ord på det de føler og tenker
• Hjelp til konfliktløsning
• Øve seg i å vente på tur
• Undre seg sammen med barnet
• Erfaring i å dele med andre
• Prate om følelser, bli kjent med egne følelsesregistre og gjenkjenne følelser hos andre
• Utvikle evnen til å vise omsorg for hverandre
• Få erfare at det er «flott å være meg, det er flott å være forskjellige»

4 - åringer Delta og påvirke til: 
• Få kjennskap til kristne høytider og tradisjoner og få kjennskaper til tradisjoner knyttet 

til høytider i religioner og livssyn som er representert i barnegruppen
• Hevde seg selv og sine meninger på en positiv måte
• Problemløsning og selvstendig tenkning
• Undring over livet (naturen, liv. Død mm)
• Samtale og filosofere over grunnleggende spørsmål
• Vise respekt og toleranse for hverandre i det vi sier og det vi gjør

5- 6 år Forståelse for: 
• Drøfte etiske problemstillinger og prøve å sette seg inn i andres situasjon
• Kunne løse uenigheter med ord
• Reflektere over hvem man er som person, og hvordan man vil være
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7. Nærmiljø og samfunn
  Mål: Medvirkning og forståelse for fellesskap

1 – 2 åringer Opplevelse av: 
• Delta i barnehagens felles aktiviteter ut fra egne forutsetninger
• At egne og andres ytringer blir tatt på alvor
• Bli kjent med og få opplevelser med barnehagen ute- og nærområde
• Bli trygg på seg selv, voksne og barn i barnehagen
• Bli en del av et fellesskap og erfare å måtte ta hensyn til hverandre

2 – 3 åringer Erfaring med: 
• At tilbud om leker, utstyr, aktiviteter og muligheter gis til alle, uten forbehold om 

kjønn
• Lære å møte, og bli møtt med respekt
• Klare å gå selv, korte turer, finne frem ute og orientere seg
• At barnehagen er en arena for demokrati, medvirkning, likeverd og likestilling
• Lære å ta hensyn til hverandre
• Øve seg på å mestre utfordringer og å finne løsninger på dem sammen med en trygg 

voksen

4 -åringer Delta og påvirke til: 
• Bli kjent med nærområdet og hva det inneholder av ulike tilbud
• Nasjonaldagen vår og samefolkets dag: Hva innebærer dette og hvordan  

påvirker det oss
• Utvikler forståelse for ulike kulturer, tradisjoner og levesett
• Prosjektarbeid

5-6 åringer
Forståelse for: 
- Er med på å planlegge og evaluere aktiviteter og innhold i temaer og prosjektarbeid
- Lage konsert og opptre
- Bli kjent med biblioteket
- Få kjennskap til avis og internett
- Bli kjent med skolen

BARNET 
FØRST!
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Barnehagen har en viktig rolle som oppvekst- og læringsarena for barn under opplæringspliktig 
alder. Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver fremhever betydningen av den 
voksnes kunnskaper, holdninger og ferdigheter, som viktig for å kunne møte, forstå og oppdra 
barn til aktiv deltagelse i et demokratisk samfunn.

Personalet skal reflektere over egne holdninger og personalet er rollemodeller som har 
et særlig ansvar for at barnehagens verdigrunnlag etterleves i praksis. I FUS har vi etiske 
retningslinjer som er normgivende for rammeplanens krav, og personalet får opplæring 
og veiledning gjennom tydelige, fastlagte rammer fra FUS sentralt, for hvordan dette skal 
implementeres og arbeides med i den enkelte barnehage.

Barnehagene som eies og drives av FUS er forpliktet til å jobbe ut fra felles ståsted, nedfelt i 
serviceerklæringer. Disse er med på å danne grunnlaget for vår kvalitet i barnehagen, og det 
gis kontinuerlig og systematisk opplæring, veiledning og refleksjon for personalet rundt disse 
punktene.

Kvalitet i barnehagen er først og fremst avhengig av de menneskelige ressursene, og 
tilstrekkelig personale med relevant kompetanse er barnehagens viktigste innsatsfaktor.

I Østmarkskollen FUS har vi som mål å være best faglig kvalifiserte, oppdaterte og innovative 
når det gjelder den formelle og personlige kompetansen

PLANLEGGING,  
DOKUMENTASJON OG VURDERING
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Barnehagens arbeidsmåter: 
Østmarkskollen FUS barnehage har en god praksis på å vurdere sitt innhold etter SØT metoden. 
Her sjekker vi om det er progresjon i barns utvikling, læring og fremgang. SØT beskrives kort 
som: Situasjonen nå, Ønsket situasjon og Tiltak for å komme dit.  

Vi bruker også andre enkle modeller som sikrer at barna blir sett og hørt. Dette gås jevnlig 
gjennom på avdelingsmøtene, slik at vi raskt kan oppdage om vi ikke ser den utviklingen 
og variasjonen barn trenger i leke- og aktivitetstilbudet, og som gjør at vi kan justere 
underveis. Et eksempel er at vi voksne bestreber en autoritativ oppdragerstil som utvikler 
trygg tilknytning til omsorgspersoner. Den voksne har da positiv kontroll, setter tydelige 
grenser og har klare forventninger til barnet, samtidig som de er varme og aksepterende.  
Barn som møter autoritative voksne som lytter til deres behov og ønsker, samtidig som de tar 
en voksenkontroll for å ivareta fellesskapets interesser, lærer seg sosialt akseptable normer for 
atferd. Barna lærer seg å vente på tur, å være vennlige, å ta initiativ og møte nye utfordringer 
med nysgjerrighet, interesse og selvtillit. Den autoritative voksne hjelper barna til å bli bevisst 
følelsene sine og klare å regulere dem på en hensiktsmessig måte i samspill med andre.  
Et annet eksempel er tribunekartlegging, der hver og en ansatt sjekker ut hvem av barna vi har 
mest synlig foran oss, og hvem som kan ”forsvinne” litt i mengden. Deretter sammenligner 
vi våre tribuner og for å forsikre oss om at alle barn er synlige og i forkant for noen, slik at 
ingen er utenfor de voksens relasjonssone. Et tredje eksempel er Piantas ”Banking time” som 
omhandler å gi enkeltbarn og- eller liten gruppe en positiv og lystbetont opplevelse gjennom 
en aktivitet eller oppgave vi har bestemt på forhånd. Denne metoden er mest brukt i de 
tilfeller der vi trenger å styrke barns posisjoner i gruppa, eller for å komme inn i en gruppe. 
Da bygger vi på det barnet mestrer godt og gir de gode opplevelser i samhandling med andre 
barn og en trygg voksen.

Fokus for oss er at vi bruker de metoder vi har behov for, når vi trenger dem. Vårt mål er å 
sikre barna det de trenger, at de får passe utfordringer, passe mestring og passe forskjeller, 
slik at de kan utvikle seg til trygge, selvstendige og empatiske mennesker. Det er derfor flere 
metoder i bruk, som ikke er nevnt her, men som kommer til underveis, ut fra hvilke behov vi 
oppdager hos barnet. 
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Foreldresamarbeid
Hovedmål:   Vi ønsker at foreldrene skal oppleve at personalet gir barna et godt pedagogisk 

tilbud, og ivaretar barnas interesse, behov og forutsetninger.

Det grunnleggende for samarbeid mellom foreldre og personal er gjensidig, og vi legger FUS 
serviceerklæring til grunn for et godt foreldresamarbeid, gjennom en felles forventing og 
forståelse. Serviceerklæringen finnes på vår hjemmeside www.ostmarkskollen.bhg.no

Både foresatte og ansatte har gjensidige plikter og rettigheter, som bidrar til et godt samarbeid 
mellom hjem og barnehage, til det beste for barnet.

Andre fora for foreldremedvirkning: Samarbeidsutvalg (SU), og foreldreråd jf. lov om 
barnehager §4

Personalet skal til enhver tid opptre på en slik måte at foreldre føler velkomne og respektert. 

Kvalitet for oss er når vi har levert det vi har sagt vi skal levere

Andre samarbeidspartnere
Vi er lovpålagt en opplysningsplikt til barneverntjenesten i de tilfeller vi opplever eller er 
bekymret for barnets utvikling, helse og velferd. Lov om barnehager § 22.

Vi har et godt samarbeid med familiens hus i Enebakk, som rommer barnevern, pedagogisk 
psykologisk tjeneste (PPT) og helsestasjon. Her har vi muligheter til å drøfte ulike 
problemstillinger med folk fra ulike fagfelt, som gir oss i barnehagen både opplæring og 
veiledning ved behov.

Vi har og erfaringer med utplassering av elever i ungdomskolen og videregående, samt 
studenter fra høgskole/ universitet. Vi ønsker bevisst å være en lærende organisasjon og 
dermed å forplikte oss til å gi god og grunnleggende opplæring og veiledning til elever og 
studenter

Gjennom NAV har vi samarbeid i den forstand at vi tar inn voksne som trenger praksis eller 
annen sysselsetting for å oppleve en verdig hverdag, preget av opplevelsen av å føle seg 
verdifull, nyttig og samtidig ha en hverdag med mening. Vi har gode erfaringer med å være en 
bedrift som åpner dørene for mangfoldet i samfunnet, alt fra unge til eldre mennesker, med 
et ønske om å lære.

SAMARBEID OG OVERGANG 

http://www.ostmarkskollen.bhg.no
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Overganger
Barn som begynner i barnehagen skal få en så god og trygg start som mulig. I Østmarkskollen 
FUS vil alle nye foreldre få invitasjon til foreldremøte før oppstart. 1. del vil handle om 
barnehagens årsplaner, prosjekter, overordnede mål, verdier og visjon, samt praktisk 
informasjon om foreldrebetaling, MyKid og andre informasjonskanaler barnehagen bruker.

Foreldre til barn som har overgang internt i barnehagen vil få en epost av ny pedagogisk 
leder, med informasjon og invitasjon til å delta på foreldremøtets del 2 som foregår på den 
avdelingen barnet ditt skal begynne på, og her tar de for seg hvordan de konkret jobber for 
å nå de mål som er satt i hht lov om barnehager, rammeplanen og andre føringer for god 
pedagogisk drift.

Foreldrene har god tid til å bli kjent med barnehagen før oppstart. Vi arrangerer også besøksdag 
for nye barn, også interne overgangsbarn. Vi får da mulighet til å hilse på barnet, bli kjent 
med foreldrene, og gi de mulighet til å se hvilke ansatte som jobber i barnehagen. Barn som 
allerede går i barnehagen følger barnehagens plan for besøk på ny avdeling. Det er de ansattes 
ansvar for å sørge for å skape og opprettholde god relasjon til barn og foreldre, og de ansatte 
bygger relasjoner gjennom hele året, ved at de er sammen med alle barna i barnehagen, og 
ikke primært på egen avdeling. På den måten kjenner barna oss voksne ganske godt, og dette 
sikrer en tryggere og mer oversiktlig overgang for barna.

Under selve oppstarten vektlegger vi å tilpasse rutiner og tid til det nye barnet. Det er vi 
som tilpasser og organiserer dagene på en slik måte som skaper best mulig trygghet for det 
nye barnet. Vi bruker god tid til hvert enkelt barn og deres foresatte, slik at vi sørger for tett 
oppfølging av den enkeltes families behov.

Overgang barnehage- skole: Det er skoleeiers ansvar å lage en overgangsrutine.  
Enebakk kommune har egne retningslinjer for overgangen, som vi følger. Disse retningslinjene 
er under revidering, og vil når de er ferdige, legges ut på barnehagens hjemmeside.  I 
barnehagen har vi en avsluttende samtale med foresatte der vi blir enige om, og foreldrene 
signerer på hvilken informasjon de ønsker vi skal overbringe skolen.
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Kontaktinfo:
Daglig leder

Maj-Liss Gjerset

Tlf: 924 10 551 

E-post: dl.ostmarkskollen@bhg.no

Besøksadresse:

Kjepperudveien 1

1914 Enebakk 

Tlf: 649 27 950

ØstmarkskollenBarnehagenavn


