
ÅRSPLAN



I helt nye og lyse lokaler åpnet Eitillstad FUS 
Barnehage dørene desember 2012. Barnehagen 
ligger i et rolig og sentrumsnært område 
mellom Kværnerbyen og Etterstad. 

Barnehagen har fire avdelinger; en avdeling for 
de aller minste (1 år), en avdeling for toddlere 
(2-3 år) og to avdelinger for store barn (3-6 år). 
Mellommenneskelige relasjoner er noe vi legger 
stor vekt på i barnehagen. Dette skal gjenspeile 
seg i vår barnehagehverdag. Vi har åtte utdan-
nede pedagoger, to barne- og ungdomsarbeide-
re og seks pedagogiske medarbeidere. 

Årsplanen er ment som et arbeidsredskap for 
barnehagepersonalet og dokumenterer 
barnehagens valg og begrunnelser. Det er et 
dokument for personalet og som kvalitetssikrer 
vår pedagogiske virksomhet. Årsplanen skal gi 
informasjon om barnehagens pedagogiske 
arbeid til myndighetsnivåene, barnehagens 
samarbeidsparter og andre interesserte. Den 
skal godkjennes av barnehagens eierstyre 
og fastsettes av barnehagens samarbeidsut-
valg(SU). Årsplanen skal vise hvordan barne-

hagen vil arbeide for å omsette rammeplanens 
fomål og innhold og barnehageeierens lokale 
tilpasninger til pedagogisk praksis. Årsplanen 
skal blant annet vise hvordan barnehagen arbei-
der med omsorg, lek, danning og læring. Her må 
også progresjon tydeliggjøres. Det skal synlig-
gjøres hvordan barns og foreldres medvirkning 
bringes inn i planleggingsarbeidet og hvordan 
barnehagen vurderer sitt pedagogiske arbeid. 
Det skal også fremkomme hvordan barnehagen 
arbeider med tilvenning av nye barn og ivaretar 
samarbeid og sammenheng med skolen. (Kunn-
skapsdepartementet 2017).

Årsplanen skal vise hvordan barnehagen vil 
arbeide for å omsette rammeplanens formål og 
innhold og barnehageeierens lokale tilpasnin-
ger til pedagogisk praksis. Årsplanen skal blant 
annet vise hvordan barnehagen arbeider med 
omsorg, lek, danning og læring. Her må også 
progresjon tydeliggjøres. Det skal synliggjøres 
hvordan barns og foreldres medvirkning bringes 
inn i planleggingsarbeidet og hvordan 
barnehagen vurderer sitt pedagogiske arbeid. 
Det skal også fremkomme hvordan barnehagen 
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arbeider med tilvenning av nye barn og ivaretar 
samarbeid og sammenheng med skolen. 
(Kunnskapsdepartementet 2017).



Sammen gir vi barndommen verdi; 
Lek, glede og hverdagsmagi.
 
Det kreves av oss ansatte i en FUS-barnehage 
at vi jobber målrettet med FUS sin visjon i 
hverdagen. Dette vil si at visjonen alltid skal 
være en del av planleggingen, gjennomførin-
gen og evalueringen av vårt pedagogiske arbeid 
i Eitillstad FUS barnehage. Alle barnehagene 
i FUS-kjeden har også tre verdiord som skal 
prege den ansatte. Disse ordene er: 
«glødene, skapende, tilstedeværende». 

Vi har definert hva disse ordene betyr for oss: 

»Vi er glødende når vi engasjerer oss, når 
vi skaper og når vi er tilstedeværende i lek 
og aktivitet med barna. Vi er skapende når 
vi gløder, når vi gir oss hen sammen med 
barna og når vi ser hva barna er opptatte 
av. Vi er tilstedeværende når vi ser 
hvert enkelt barn, dets kvaliteter og 
personlighet og når vi bruker tid på å 
prøve å forstå.»



1. FUS-barn har et positivt selvbilde
2. FUS-barn er trygge og forskende, de trives i lek og har vennekompetanse
3. FUS-barn gleder seg til «resten av livet», de vet at de har  

påvirkningsmulighetog at innspillene deres teller
4. FUS-barn har det gøy i barnehagen

1. Ser vi alle barna som medskapere av egen identitet
2. Gir vi barna mulighet til utvikling uansett forutsetninger
3. Gir personalet barna tilpassede utfordringer individuelt og i  

samspill med andre barn og voksne
4. Blir barna møtt med respekt for egne følelser
5. Blir barna sett og hørt
6. Blir barna behandlet som likeverdige
7. Får barna den tiden de trenger til å mestre hverdagen ved at de  

får lov til å prøve og feile

1. Lov om barnehager
2. Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver 

(2017)
3. Serviceerklæringen for FUS barnehager
4. Barnehagens vedtekter
5. Etiske retningslinjer for ansatte i FUS-barnehagene
6. Forskrift om miljørettet helsevern

1. Barnehagens eierstyre
2. Bydel gamle Oslo
3. PPT
4. Fagsenteret i bydelen
5. Barnevernet
6. FUS-kjeden
7.  Helsestasjonen
8. Foreldrene
9. SU/FAU
10. Oslo nettverk for FUS-barnehager 
11. NAV
12. Andre faglige instanser



Hos oss i Eitillstad kommer leken først! Leken 
er iboende hos alle barn, og å leke, det er dagens 
viktigste gjøremål for barn i barnehagealder. 
På bakgrunn av dette har vi valgt at lekelyst 
skal være barnehagens gjennomgående tema. 
Vi skal ha voksne som ser hvert enkelt barn, og 
som legger til rette for at barna opplever 
mestring og glede igjennom lek. 

Vi har utarbeidet en progresjonsplan for 
hvordan de voksne skal opptre for å utvikle 
lekelyst i større grad. 

Alder   Voksenrollen

1-2 år

Den ansatte skal:
• sørge for et godt fysisk miljø som inspirerer til utforskning og lek.
• møte barnas invitasjon til lek.
• inkludere alle barn og hjelpe de som finner det vanskelig å komme inn i lek.
• være en trygg ladestasjon for barna.
• bistå i barnas konflikter.
• være aktivt tilstedeværende i barns lek.

2-3 år

Den ansatte skal:
• sørge for et godt fysisk miljø som inspirerer til utforskning og lek.
• møte barnas invitasjon til lek.
• inkludere alle barn og hjelpe de som finner det vanskelig å komme inn i lek.
• være en trygg ladestasjon for barna.
• bistå i barnas konflikter.
• være aktivt tilstedeværende i barns lek

3-4 år

Den ansatte skal:
• ha respekt for barnets lek.
• være klar over sin rolle i leken.
• har ansvaret for å organisere leken, både inne og ute.
• gi barna verktøy til rolleprogresjon i leken.
• Den ansatte skal gi barna rom for barna å utforske leken.
• Den ansatte skal se viktigheten av lekens egenart.

5-6 år

Den ansatte skal:
• skape hverdagsmagi.
• legge til rette for rollelek.
• forstå viktigheten av leken betydning for utgangspunkt for læring.
• være anerkjennende for alle barn.
• bygge videre på barnets nysgjerrighet.
• være en god rollemodell for barna for utvikling av fantasi og kreativitet.

Voksenrollen
 
Hverdagen er full av magiske øyeblikk – kunsten 
er å se og gripe dem. Det forutsetter tilstede-
værende og engasjerte voksne som evner å ta 
barnas uttrykksmåter og interesser på alvor. 
Som voksen må du ikke alltid ha alle svarene, 
men heller være en medforsker.

I Eitillstad FUS barnehage er vi opptatt av å 
sette spor samtidig som vi er gode forbilder for 
barna. Selv om den voksnes rolle er å bidra til å 
skape hverdagsmagi, oppstår også mye av 
magien spontant mellom barna!



RAMME- 
PLANEN 
definerer 
voksenrollen 
i henhold 
til omsorg, 
vennskap
&
fellesskap, 
kommuniksjon 
og språk 
på følgende 

MÅTE:

Omsorg:  
Ivareta barnas behov for fysisk omsorg, inkludert behov for ro og hvile, møte 
alle barn med åpenhet, varme og interesse og vise omsorg for hvert enkelt 
barn. Støtte og oppmuntre barna til å vise omsorg for andre og til selv å 
kunne ta imot omsorg. Synliggjøre og verdsette ulike behov, meninger og 
perspektiver i fellesskapet, legge merke til, anerkjenne og følge opp barnas 
perspektiver og handlinger, tilrettelegge for meningsfulle opplevelser og 
støtte barnas identitetsutvikling og positive selvforståelse.

 
Vennskap & Fellesskap:  
Støtte barna i å ta andres perspektiv, se en sak fra flere synsvinkler og 
reflektere over egne og andres følelser, opplevelser og meninger. Støtte 
barna i å sette egne grenser, respektere andres grenser og finne løsninger 
i konfliktsituasjoner. Forebygge, stoppe og følge opp diskriminering, 
utestenging, mobbing, krenkelser og uheldige samspillsmønstre.

 
Språk:  
Stimulere barns verbale og non-verbale kommunikasjon og legge til rette 
for at alle barn involveres i samspill og i samtaler, sørge for at alle barn får 
varierte og positive erfaringer med å bruke språk som 
kommunikasjonsmiddel, som redskap for tenkning og som uttrykk for egne 
tanker og følelser, være bevisst på sine roller som språklige forbilder, og 
være lydhøre i kommunikasjon med alle barn. Personalet må reflektere over 
sine egne holdninger for best mulig å kunne formidle og fremme likeverd 
og likestilling.



håndtere sin emosjonelle verden og for 
utviklingen av barnas emosjonelle kompetanse. 
Barnet først er en kompetanseutvikling i FUS 
barnehagene som følges med et 
forskningsprosjekt via Universitetet i Oslo i bar-
nehageåret 2019/2020.Barnet først bygger på et 
forskningsbasert program Tuning into Kids (TIK), 
som har som mål å styrke barnas emosjonelle 
og sosiale kompetanse, og CLASS observasjons-
metode som har tilsvarende mål i forhold til 
emosjonell støtte, ved siden av å bedre lærings-
miljøet i barnehagene. TIK lærer omsorgsperso-
nene egenskaper og teknikker for å gjenkjenne, 
forstå og håndtere sine egne og barnas følelser. 
Barnet først er en kompetanseutvikling for alle 
barnehagens ansatte, der treningen foregår over 
tid og kan understøttes, utvikles, og innarbeides 
i det daglige arbeidet med barnehagens barn og i 
samarbeid med gode kollegaer. Det utvikles også 

eget støttemateriell for arbeid på avdelingene.

Bakgrunn for forskningen

Vi evaluerer effekten av kompetanseutviklin-
gen. Av de 49 utvalgte barnehagene i FUS, er 
om lag halvparten tilfeldig trukket ut (med 
hensyn til geografisk plassering i landet) til å 
være med i det vi kaller intervensjonsgruppen 
(pulje 1), og den andre halvparten i 
kontrollgruppen (pulje 2). Med intervensjons-
gruppe mener vi de som får opplæring og 
trening i Tuning into Kids og CLASS-observasjo-
ner det kommende barnehageåret. 
Kontrollgruppen vil få samme opplæring og 
trening så snart forskningen er ferdig 
gjennomført, det påfølgende barnehageåret 
(2020/ 2021).

«Barnet Først»– og «Evalueringen av 
Tuning into Kids i norske barnehager»

Vi har vært så heldig å få være med på 
kompetanseutviklingsmetoden Tuning into 
kids og Class. Dette barnehageåret 2019/2020 
skal barnehagen være en kontrollgruppe og bli 
observert. Dette handler om å observere de 
voksne i samspill med barn for å videreutvikle 
samspillet med barna. De ansatte skal 
observeres på gruppenivå og ikke 
enkeltindivider. Neste barnehageår 2020/2021 
vil også det utdannes sertifiserte observatører 
fra vår barnehage. Under vil dere lese litt om 
tunging into kids og CLASS.

Faglig bakgrunn

Barnehageårene er en viktig periode for barnas 
følelsesmessige utvikling. Barnehagen har 
derfor en viktig rolle i å tilrettelegge for 
utviklingen av barnas evne til å forstå og 



Gruppeinndeling

49 FUS-barnehager i Oslo området, Bergen, 
Trondheim er inkludert. Barnehagene er 
tilfeldig trukket ut fra disse regionene, men bak 
dette utvalget ligger også praktiske 
hensyn knyttet til kostnader ved tid og reiseDet-
te betyr at om lag 200 avdelinger, og 
nærmere 3600 barnehagebarn berøres av 
kompetanseutviklingen.
 
Målinger

Alle barnehager (intervensjon- og 
kontrollgruppe) vil bli målt før oppstart av 
kompetanseutviklingen (måletidspunkt 1), i 
tillegg til oppfølgingsmål 10 måneder etter 
(måletidspunkt 2). Dette baseres i hovedsak på 
spørreskjema til barnehageansatte og barnas 
foreldre, men også observasjoner og direkte mål 
av et utvalg av barnehagebarna. 

Forskningsspørsmålene fokuserer rundt de 
barnehageansattes evne til emosjonsregulering 
og emosjonelle responsivitet, i tillegg til det 
sosiale og emosjonelle klimaet i barnehagen.
Deltakelse i forskningen er frivillig, og hver 
enkelt vil få mer informasjon om dette. Selve 
kompetanseutviklingen som skal foregå er en del 
av FUS’ satsing, og vil gjennomføres uavhengig 
av om dere samtykker til selve forskningsdelen 
eller ikke. Vi håper likevel dere ser nytteverdien 
av at evalueringen foretas før satsingen «rulles 
ut» i alle landets FUS-barnehager.
 

Samarbeidspartnere for kompetansehevingen 
og forskningsprosjektet: 
Ansatte ved Psykologisk Institutt (PSI) ved 
Universitetet i Oslo (UiO), FUS AS ved fagan-
svarlig Hege Cecilie Eikseth, og Kompetansetje-
neste 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.



Planlegging: 
Å sette seg mål, f.eks. finne «rekvisitter» barna trenger for å leke” doktorlek” (rollelek).
 
Organisering:
Ferdigheter som går på å skape orden og struktur i den «indre» og «ytre» verden.
 
Arbeidshukommelse:
Evnen til å huske ulike typer informasjon barnet har lært eller episoder det har erfart for å 
oppfatte, forstå og bearbeide beskjeder -” kan du gå og hente melka i kjøleskapet?”
 
Igangsetting:
Evne til å ta initiativ og komme i gang med aktiviteter. Gjennom aktive handlinger påvirker barna 
omgivelsene sine og når sine mål. Barna erfarer at det lønner seg å ta initiativ for å oppnå det de ønsker.
 
Fleksibilitet:
Barnets evne til å skifte oppmerksomhet, tenkemåte eller perspektiv i en aktivitet/oppgave. Evne 
til å løse konflikter.
 
Selvregulering:
Barnets evne til å regulere og kontrollere egne handlinger, språk, impulser, tanker og følelser. 
Opprettholde en handling over tid samt å stoppe egne handlinger når situasjonen krever det.

Selvmonitorering:
Oppfatte reaksjonene som egne handlinger og væremåte skaper hos andre, og hvordan andres atferd 
påvirker barnet selv. Komplisert ferdighet som er avgjørende for utvikling av evnen til innlevelse i andres 
følelser, empati.
 
Oppsummering:
” Barn som har lett for å komme i gang med en aktivitet, som legger gjennomførbare planer, som anvender 
alternative strategier når det trengs, som husker hvorfor de holder på med en aktivitet, som klarer å regulere 
sine følelsesmessige reaksjoner overfor omgivelsene, som ser sin rolle og sin innvirkning i sosialt samspill og 
som lærer av både feiltrinn og suksess, viser gode ferdigheter i egenledelse.”

Egenledelse i lek

Barn lærer i samhandling med omgivelsene (Vygotsky). Den proksimale 
utviklingssone er spenningsfeltet mellom det barnet klarer selv og det barnet 
kan klare med litt hjelp fra en voksen eller et eldre barn. Når barn blir sett og 
støttet på hvert utviklingstrinn, utvikles det mentale verktøy som gjør barnet i 
stand til å bli mer sosialt, selvstendig og kreativt. Egenledelse er prosesser som 
analyserer, setter i gang, styrer og regulerer følelsene og atferden i en gitt 
situasjon. Egenledelse er et viktig «verktøy» for at barnet kan finne løsninger 
og tilpasninger til omgivelsenes krav, oppgaver og utfordringer.

For å være sikker på 
at egenledelse alltid 
vil være en del av vårt 
arbeid vil vi beskrive 
hvordan vi vil jobbe 
med dette i temapla-
nene. I kalenderen 
vil dere også se at vi 
har fordelt egenledel-
seshjulet utover året, 
ved at vi jobber ekstra 
med de ulike elemen-
tene.
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LEK
Leken har egenverdi. Leken er naturlig for 
barn, en lystbetont aktivitet. Leken er spontan, 
frivillig, styrt av barnas indre forestillinger, 
erfaringer og fantasier.
 
I lek lærer barn å:

• Ha felles oppmerksomhet
• Regulere følelser og impulser
• Bearbeide følelser og opplevelser
• Imitere andres handlinger
• Forstå sammenhenger, årsak og 
• virkning
• Tilegne og utvikle språkkompetanse
 
Barnas opplevelser og erfaringer i lek styrker 
deres læring og utvikling, som bidrar til å gjøre 
dem til sosiale kompetente individer. Barna 
lærer blant annet å løse konflikter, utvikle 
vennskap og empati. 

Danning
 
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. (Barnehageloven § 1 
Formål, 1.ledd). Tidligere ble det snakket om 
oppdragelse av barn. I et mer moderne, peda-
gogisk perspektiv er man opptatt av barns dan-
nelse. Dannelse, eller danning, kan beskrives 
som en prosess der barn er gitt en mulighet til å 
utvikle seg som menneske og som individ. I bar-
nehagen skal dette skje i samspill med omgivel-
sene og i møte med andre mennesker. Det hand-
ler om å utvikle en evne til å reflektere over egne 
handlinger og væremåter. Danning er en livslang 
prosess. Det er en forutsetning for meningsdan-
ning, kritisk refleksjon og demokrati. For å forstå 
danningsbegrepet må vi forstå det som mer enn 
bare et ord for oppdragelse.
 
I tråd med Rammeplanen for barnehagens 
innhold og oppgaver, er vi i Eitillstad FUS 
barnehage opptatt av at barn skal få utvikle 
kunnskap og ferdigheter, og få utfordringer og 
støtte slik at de kan handle omsorgsfullt og gjøre 
etisk begrunnende valg. Vi ønsker å legge til ret-
te for barnas allsidige utvikling ved å gi alle barn 
muligheter for lek, samt å gi barna den omsorg 

og nærhet som de har rett på. I dannelsesreisen 
skal barna utvikle seg til å være nysgjerrige og 
søkende i omgivelsene.

Omsorg
 
Omsorg er en forutsetning for barnas trygghet 
og trivsel, og for utvikling av empati og neste-
kjærlighet. (Kunnskapsdepartementet 2017). 
Arbeidet med omsorg handler både om 
relasjonen mellom personalet og barna og om 
barnas omsorg for hverandre. Å gi barn mulig-
het til å gi og ta imot omsorg er grunnlaget for 
utvikling av sosial kompetanse, og er et viktig 
bidrag i et livslangt læringsperspektiv. Ved følel-
sesmessige uttrykk, kroppsholdning og mimikk 
uttrykker de yngste barna sine synspunkter. I 
Eitillstad FUS barnehage handler god omsorg 
om å være et sensitivt personale. Det vil si å 
være tilstede for barna i barnehagen og å ta alle 
uttrykksmåter fra barna på alvor. Hvert enkelt 
individ er selvstendig med egne behov og 
meninger. Personalet skal lytte til disse og møte 
hvert enkelt barn slik at de føler seg sett 
og hørt.
 



Medvirkning
Barnehagen skal være bevisst på barnas uli-
ke uttrykksformer og tilrettelegge for med-
virkning på måter som er tilpasset barnas alder, 
erfaringer, individuelle forutsetninger og behov. 
Også de yngste barna og barn som kommunise-
rer på andre måter enn gjennom tale har rett til 
å gi uttrykk for sine synspunkter på egne vilkår. 
Barnehagen må observere og følge opp alle 
barns ulike uttrykk og behov.
(Kunnskapsdepartementet 2017).
 
I Eitillstad FUS Barnehage ønsker vi å ta barna 
på alvor gjennom å inkludere dem i planlegging 
og evaluering. og lytte til barnas tanker, ideer og 
meninger. Det å bli inkludert, lyttet til og 
anerkjent som individ er å bli tatt på alvor. 
Gjennom å inkludere barna i evalueringen kan vi 
endre vår praksis.

Mangfold og gjensidig respekt
I Eitillstad FUS barnehage er vi et lite 
økosystem som har et stort mangfold med ulike 
kulturer, religioner, livssyn, familierelasjoner, 

kjønnsidentiteter, verdier og holdninger. På 
bakgrunn av dette mangfoldet er det viktig at 
alle møtes med anerkjennelse og respekt. Bar-
nehagen skal bruke mangfold som en 
ressurs i det pedagogiske arbeidet og støtte, 
styrke og følge opp barna ut fra deres egne 
kulturelle og individuelle forutsetninger 
(Kunnskapsdepartementet 2017).
 
I Eitillstad FUS barnehage er vi opptatt av bar-
nas egen kultur, hva den inneholder og hvordan 
den utvikles. Vi snakker om alt fra gamle og nye 
barneleker, sanger, rim og regler, dans, musikk 
og eventyr.
 
Vi gir barna felles opplevelser og inntrykk fra 
flere ulike kulturer, men de skal også få 
anledning til å skape og utvikle sin egen kultur. 
I Eitillstad FUS barnehage har vi skapt vår egen 
kultur på bakgrunn av FUS sine verdier. Dette 
er en prosess som går over tid og vil hele tiden 
være i forandring. Vi i FUS har noen klare 
verdier som skal ligge til grunn for barnehagens 
egen kultur. Disse verdiene er glødende, ska-
pende og tilstedeværende. Vekselspill mellom 
formidling og barns egen aktivitet, skal være en 

del av barnehagens særpreg. Barn skal få mulig-
het til å uttrykke seg gjennom flere” språk” og 
kombinere disse i lekende fellesskap og med 
ulike estetiske uttrykk. Som en del av den 
norske kulturen vil Eitillstad FUS Barnehage 
synliggjøre den samiske kulturen slik at barna 
kan utvikle respekt og fellesskapsfølelse for 
det samiske mangfoldet.
 
Likestilling/Likeverd
I Eitillstad FUS barnehage er vi opptattav mang-
foldet som er representert i samfunnet vårt. En 
av barnehagens viktig-ste jobber er å bidra til at 
alle barn utvikler sin integritet. På denne måten 
lærer de å ta hensyn både til seg selv og andre.
Vi ønsker å bidra til at barna får en god selvfø-
lelse og at de får utviklet sin personlighet. For 
oss er likestilling og likeverd to sider av samme 
sak. Selv om vi er forskjellige, har forskjellige 
behov, interesser, kunnskaper, egenskaper og 
styrker, er vi alle like mye verdt. Vi ønsker å se 
på vår egen praksis og reflektere over hvordan 
vi opptrer ovenfor hverandre, både bevisst og 
ubevisst. Barnehagen skal fremme likeverd og 
likestilling uavhengig av kjønn, funksjonsevne, 



seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønns-
uttrykk, etnisitet, kultur, sosial status, språk, 
religion og livssyn. Barnehagen skal motvirke 
alle former for diskriminering og fremme neste-
kjærlighet (Kunnskapsdepartementet 2017).
 
Overganger
- Når barnet begynner i barnehagen

I Eitillstad FUS barnehage er vi opptatt av at 
alle barn, uavhengig av alder, får en trygg start 
i barnehagen. Personalet skal gi rom for at bar-
net får tid til å bli kjent, etablere relasjoner og 
knytte seg til personalet og andre barn. Alle nye 
barn vil få en primærkontakt blant de voksne på 
avdelingen. Primærkontakten har ansvaret for 
den tette oppfølgingen, i den første tiden med 
barn og foresatte. For at oppstarten til barnet 
skal bli så trygt som mulig, har vi laget en rekke 
spørsmål som foreldrene må svare på før barnet 
begynner. Disse vil gi en indikasjon på hvordan 
vi skaper trygghet for det enkelte barnet. Vi 
bruker i tillegg trygghetssirkelen som et verktøy 
for alle barn.

Overganger innad i barnehagen
 
Overganger skjer også innad i barnehagen. 
Personalet skal sørge for at barn og foreldre får 
tid og rom til å bli kjent med barna og 
personalet når de bytter barnegruppe 
(Kunnskapsdepartementet 2017).
 
Overgang barnehage-skole
I Eitillstad FUS barnehage samles skolestar-
terne en gang i uken. Her får barna skoleforbe-
redende aktiviteter, som å dra på turer og dele 
erfaringer med de andre barna i barnehagen. 
Barna får kjennskap til tall og bokstaver gjen-
nom lek, og får oppleve glede og spenning ved 
å være de eldste barna i barnehagen. Vi øver 
på det å kunne konsentrere seg og ha felles 
oppmerksomhet over tid.

I Eitillstad FUS barnehage svarer alle 
skolestartere på en ekspertundersøkelse. 
Dette fordi de er eksperter på å være barn i 
barnehagen og skal ha mulighet til å medvirke 
i sin egen hverdag. Barnehagen og skolen bør 
utveksle kunnskap og informasjon, som ut-

gangspunkt for samarbeid, om tilbudet til de 
eldste barna i barnehagen, deres overgang til og 
oppstart i skolen 
(Kunnskapsdepartementet 2017).

I Eitillstad FUS Barnehage bruker vi Oslo 
kommune sin standard for overgang mellom barnehage 
og skole.

I Eitillstad FUS barnehage sikrer 
vi overganger på følgende måte:
• Alle nye barn får en egen primærkontakt
• Alle foresatte skal ha oppstartsamtale med en pedagog 

fra avdelingen
• Alle nye foresatte får tilbud om et eget foreldremøte 

bare for nye foreldre
• Barna som skal bytte avdeling vil komme på besøk på 

ny avdeling før oppstart for å bli kjent.
 



Planlegging,
dokumentasjon 
og evaluering
 
Planlegging
 
Planleggingen må baseres på kunnskap om 
barns trivsel og allsidige utvikling, individuelt og 
i gruppe. Den skal også baseres på observasjon, 
dokumentasjon, refleksjon, systematisk vurde-
ring og samtaler med barn og foreldre 
(Kunnskapsdepartementet 2017).
 
Barnas tilbakemeldinger er viktig for oss i vårt 
pedagogiske arbeid. I tillegg planlegger vi gjen-
nom personalmøter, leder-møter, avdelingsmø-
ter og evalueringer. Innspill fra foreldrene kan 
også bli tatt med i vår planlegging.

Dokumentasjon
 
Dokumentasjon av personalets arbeid synlig-
gjør hvordan personalet arbeider for å oppfylle 
kravene i barnehageloven og rammeplanen. 
Dokumentasjon av det pedagogiske arbeidet 
skal inngå i barnehagens arbeid med å 
planlegge, vurdere og utvikle den pedagogiske 
virksomheten. Dokumentasjon av det 
pedagogiske arbeidet kan gi foreldre, 
lokalmiljøet og kommunen som 
barnehagemyndighet informasjon om hva 
barn opplever, lærer og gjør i barnehagen, og 
om hvordan barnehagen oppfyller kravene i 
barnehageloven og rammeplanen.
 
Vurderinger om barnegruppens og enkeltbarns 
trivsel og allsidige utvikling skal dokumente-
res når det er nødvendig for å gi barnegruppen 
og enkeltbarn et tilrettelagt tilbud. Det kan gi 
grunnlag for å tilpasse og videreutvikle det 
pedagogiske arbeidet.
Barn har rett til vern om sin personlige 
integritet. Et etisk perspektiv skal derfor ligge til 
grunn ved dokumentasjon av barnegruppen og 
enkeltbarn. (Kunnskapsdepartementet 2017).

 Vi dokumenterer arbeidet vårt på flere 
forskjellige måter og arenaer.

• Pedagogisk dokumentasjon/tilbakeblikk
• Facebook/sosiale medier
• Fotovegg i fellesområdet
• Dagen i dag på MYKID
• Bilder som henges opp på avdelingen
• Utstillinger av det barnet lager i barnehagen
• Uformelle samtaler og foreldresamtaler

Ved behov for dokumentasjon av enkelt barn 
blir dette gjort i samarbeid med foreldre og 
hjelpeinstanser utenfor barnehagen. I slike 
tilfeller følger vi lov om taushetsplikt.
 



EVALUERING/ VURDERING:
 
Hovedformålet med vurderingsarbeidet er å 
sikre at alle barn får et tilbud i tråd med barne-
hageloven og rammeplanen. (Kunnskapsdepar-
tementet 2017).

Vi er opptatt av å vurdere oss 
selv og evaluere arbeidet i barne-
hagen for hele tiden å bli bedre, 
fornye oss og være oppdatert på 
det som foregår i lokalmiljøet og 
samfunnet generelt.
 
Dette gjør vi på følgende måter

• Refleksjon og evaluering av tema og perioder på 
ulike møter

• Samtaler med barn og foreldre
• Refleksjon av egen praksis
• Intervju med skolestarterne (ekspertundersøkelser)
• Tilbakemeldinger fra SU, foreldreutvalg
• Brukerundersøkelse fra UDIR                     



Antall, rom og form 
1-2 år 3-4 år 5-6 år

Barna skal møte variert lekemateriale i ulike 
former, farger, størrelser og mønstre.

Barna skal få erfaringer med ulike begreper 
knyttet til former og materiale.

Barna skal erfare ulike typer størrelser, 
former og måleenheter gjennom å 
sortere og sammenligne.

Barna skal erfare plassering og oriente-
ring og på den måten utvikle sin evne til 
lokalisering.

Barna skal få kjennskap til tallene 1-10.

Barna skal få kunskap om tall og 
tallrekkefølge. 

Barna skal introduseres for matematiske 
begreper som avstand, vekt, volum og 
possisjoner. 

Barna skal få erfare å måle seg selv, 
hverandre og andre gjenstander med ulike 
typer måleenheter.

Kropp, bevegelse, mat og helse
1-2 år 3-4 år 5-6 år

Barna skal oppleve kroppslig mestring.
 
Barna skal etablere rutiner for håndhygiene.
 
Barna skal få gode erfaringer med friluftsliv og 
uteliv til ulike årstider.
 
Barna skal bli bevisst kroppen sin.
 
Barna skal oppfordres til å kle av og på seg.
 
Barna skal møte motoriske utfordringer ute og 
inne (f.eks. trapper, ulendt terreng osv.).
 
Barna skal tilbys et variert og sunt kosthold.

Barna skal få motoriske utfordringer.
 
Barna skal få kunnskap om menneske-
kroppen (Empati, følelsesuttrykk osv.)
 
Barna skal utvikle en selvstendighet 
ved påkledning, do-besøk og måltider.
 
Barna skal få kjennskap til ulike 
matvarer.

Barna vil være selvstendig ved do-besøk, 
måltid og påkledning.
 
Barna skal utvikle forståelse og respekt 
for egen og andres kropp, og at vi alle 
er forskjellige.
 
Barna skal få muligheten til å utvikle 
grunnleggende ferdigheter innenfor ulike 
fysiske aktiviteter (Ski, skøyter, klatre 
osv.).
 
Barna skal få forståelse og betydning av 
gode vaner og sunt kosthold.

Progresjonsplan
Progresjonsplanen beskriver 
hvordan barnehagen arbeider 
med de syv fagområdene som er 
beskrevet i rammeplan for bar-
nehagens innhold og oppgaver. 
Fagområdene vil sjelden opptre 
isolert. Flere områder vil ofte 
være representert samtidig i 
temaopplegg og i forbindelse 
med hverdagsaktiviteter. 
Progresjonsplanen er ment som 
et generelt mål, men at det er 
individuelle forskjeller. Målene 
som er skrevet for en lavere 
aldersgruppe vil også være 
gjeldene for de eldre gruppene.
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Kommunikasjon, språk og  tekst
1-2 år 3-4 år 5-6 år

Barna skal kunne uttrykke følelser, behov og 
ønsker gjennom kroppsspråk, mimikk og ord.
 
Barna skal bli kjent med bøker, rim og regler, 
sanger og bilder.
 
Barna skal møte tekst, skriftlige og muntlige 
fortellinger og ordbilder.
 
Barna skal møte voksne som setter ord på 
sine handlinger.

Barna skal kunne uttrykke følelser, behov og 
ønsker gjennom nonverbal og verbal 
kommunikasjon.
 
Barna skal gjenkjenne og kunne gjengi enkle 
fortellinger og eventyr, sanger, rim og regler.
 
Barna skal tilegne seg lekekompetanse 
sammen med andre barn og voksne.
 
Barna skal kjenne igjen navnet sitt som 
ordbilde.

Barna skal kunne uttrykke følelser og 
begrunne hvorfor.
 
Barna skal gjennom lek og aktiviteter erfare 
godt samspill basert på god kommunikasjon.
 
Barna skal kunne føre samtaler over tid og 
gjenoppta samtaler.
 
Barna skal kunne lytte, observere, gi respons i 
gjensidig samhandling.
 
Barna skal kunne løse konflikter verbalt.

Etikk, religion og filosofi
1-2 år 3-4 år 5-6 år

Barna skal møte ulike tradisjoner og 
høytider.
 
Barna skal begynne å mestre sosialt 
samspill, trøste, vente på tur og dele.
 
Barna skal oppmuntres til å være 
nysgjerrige, undre seg og utforske.
 
Barna skal kunne sette grenser for seg selv 
og respektere andres grenser

Barna skal utvikle toleranse og interesse for 
hverandre og hverandres bakgrunn.
 
Barna skal oppleve at hvert enkelt individ er 
like mye verdt.
 
Barna skal erfare samfunnets grunnleggende 
normer og verdier og tilegne seg disse.
 
Barna skal få møte ulike kulturer og 
tradisjoner gjennom det som er representert 
i barnegruppen og personalet.

Barna skal få mulighet til å reflektere over 
ulike meninger og religioner.
 
Barna skal få innsikt i grunnleggende 
humanistiske verdier gjennom samspill 
med andre barn og voksne.



Natur, miljø og teknologi
1-2 år 3-4 år 5-6 år

Barna skal få kjennskap til naturens dyr og 
innsekter gjennom alle sansen: Lukte, 
smake, kjenne, se og lytte.
 
Barna skal få oppleve glede og trivsel i all 
slags vær
 
Barna skal få delta i søppelsortering
 
Barna skal få møte ulike former for 
konstruksjonsleker

Barna skal få erfare naturen ved å dra på lengre turer 
der de kan møte både dyr og insekter.
 
Barna skal lære seg å behandle naturen, insekter og 
dyr med respekt og varsomhet
 
Barna skal få kjennskap til kildesortering
 
Barna får være med å eksperimentere med 
fenomener i den fysiske verden 
 
Gjennom leken og tilrettelagte aktiviteter skal barna 
få erfare hvordan teknikk kan brukes.

Barna skal få erfaring med og kunnskap om 
dyr og vekster og hvilken betydning de har for 
hverandre og hva dette har av betydning for 
matproduksjon.
 
Barna skal lære om naturvern og få kunnskap 
om hvorfor kildesortering er viktig.
 
Barna skal få kjennskap til bruk av verktøy 
sammen med de voksne.

Kunst, kultur og kreativitet
1-2 år 3-4 år 5-6 år

Barna skal få kjennskap til ulike farger, 
uttrykk og teknikker.
 
Barna skal få oppleve ulike materialer 
gjennom sansene: lukte, smake, se, lytte og 
kjenne på.
 
Barna skal møte barnekultur som er av og 
for barn.
 
Barna oppmuntres til å ha egne kulturelle 
uttrykk og delta når de voksne skaper kultur.

Barna skal få muligheten til å ta i bruk sin fantasi, 
kreative tenkning og skaperglede gjennom bruk av 
materialer og ulike teknikker.
 
Barna oppmuntres til å delta aktivt i sang, dans og 
drama.
 
Barna er med på å skape sin egen kultur

Barna skal få kjennskap til og kunnskap om 
ulike kunstutrykk som f.eks. teater, museum, 
parker og gallerier.
 
Barna skal få kjennskap til og kunnskap om 
eldre og nyere barnekultur og tradisjoner



Nærmiljø og samfunn
1-2 år 3-4 år 5-6 år

Barna skal bli kjent med barnehagens 
område og nærmiljøet rundt.
 
Barna skal få oppleve at gutter og jenter får 
like muligheter.
 
Barna skal vite navnet på avdelingen sin.
 
Barna skal få kjennskap til navnet på barn og 
ansatte på avdelingen sin.
 
Barna skal få delta i ulike arrangementer i 
nærmiljøet.

Barna skal få erfare at de er en del av barnehagens 
fellesskap og at deres utsagn blir tatt på alvor.
 
Barna skal få kjennskap til og kunnskap om ulike 
områder i nærmiljøet

Barna skal få kunnskap om institusjoner i 
nærmiljøet og besøke noen av dem.
 
Skolestarterne skal få erfare lengre turer og 
få kjennskap til i hvilke områder barna bor i 
og hvilke skoler de skal starte på.



Smartmat i Eitillstad 
FUS Barnehage
 
SmartMat skal sikre at maten barnet ditt får i 
barnehagen bidrar til at de utvikler seg og lærer 
på best mulig måte. SmartMat er mer grønnsa-
ker, vann, rene råvarer og mat som er laget fra 
bunnen av.
 
Høsten 2018 ansatte vi en person på kjøkkenet i 
50 % stilling som skal hjelpe oss og nå disse må-
lene. Vi bruker alternativer til brødmåltider så 
ofte vi kan, slik at barna får et mer variert kost-
hold og inntak av nok frukt og grønnsaker.
 
Det skal være fokus på glede rundt matbordet 
– barna skal se frem til å spise og de skal ha det 
hyggelig når de spiser.
 
Hva barna spiser legger grunnlag for hvordan 
deres hverdag blir. Riktig mengde av nærings-
rik mat vil sikre at hjernen og kroppen fungerer 
optimalt, og barna vil være i stand til å opprett-
holde god lek over tid.
 
Prosjektet skal bidra til at barna får mat som 
inneholder byggeklosser for kropp og hjerne. 
Vi ønsker at barna skal få en forståelse for og 
kunnskap om hva ulike typer mat gjør med 
kroppen og hvilken mat kroppen helst vil ha.

 

FUS har utarbeidet noen enkle retningslinjer for kosthold i barnehagene:
 

1. Vi serverer grønnsaker til måltidene
Vi serverer grønnsaker så ofte vi kan - både oppskårne grønnsaker til brødmåltider, 

og med en stor andel grønnsaker til varmmåltider.
 

2. Vi bruker ren fisk eller fiskemat med høyest mulig fiskeinnhold
Vi er nøye med å velge produkter med mest mulig fisk, dersom vi ikke serverer ren fisk.

 
3. Vi bruker rent kjøtt eller kjøttvarer med høyest mulig kjøttinnhold

Vi er nøye med å velge produkter med mest mulig kjøtt, dersom vi ikke serverer rent kjøtt.
 

4. Vi bruker mest mulig næringsrikt korn
Vi bruker næringsrike kornsorter med mest mulig fullkorn (gjerne gamle kornsorter som emme

spelt og byggryn). Vi bruker også flere ulike typer belgfrukter som f.eks. linser og bønner.
 

5. Vi balanserer inntaket av ulike typer fett
Det betyr at vi bruker plantefett som f.eks. olivenolje og kokosolje, samt meierifett fra smør og 

ulike melkeprodukter.
 

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

7. Vi bruker i størst mulig grad naturlige søtningsstoffer.
Det betyr at vi bruker naturlig søte ting som f.eks. frukt, bær og honning (honning er ikke anbefalt 

til barn under 1 år).
 

8. Vi har god balanse mellom varmmåltider og brødmåltider for å skape variasjon
Vi serverer alternativer til brødmåltidet så ofte vi kan, slik at barna får et mer variert kosthold og 

inntak av grønnsaker.



29. og 30. August: 

Plan-
leggingsdager

27 September: 

Høstfest

10. Oktober: 

Foreldremøte

24. Oktober: 

FN-dag
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Planleggingsdag

3. Desember: 

Barnehagens bursdag 
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