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Denne årsplanen skal vise hvordan barnehagen jobber for å oppfylle kravene i 
den nasjonale rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver. Årsplanen 
skal også beskrive hvordan vi jobber for å nå FUS sine felles målsetninger for 
barnehagene. 

1. OM ÅRSPLANEN OG FUS SINE MÅL FOR BARNEHAGENE

Visjon:
Sammen gir vi barndommen verdi:

Vennskap, lek og glede
og hverdagsmagi

Visjonen er vår ledestjerne og den staker ut en retning for hva vi ønsker at FUS barnehagene 
skal oppnå – nå og i fremtiden. Visjonen er det vi strekker oss etter hver dag i møte med 
barn, foreldre og kollegaer. 

Våre metoder for å jobbe mot visjonen:
• TIK (Tuning Into Kids)
• CLASS (Classroom Assesment Scoring System)
• Observere hverandre i relasjoner
• Veiledning av ansatte og foresatte
• Se på voksenrollen som en del av prosessen; hvem er vi i møte med foresatte, andre 

ansatte og andre voksne på besøk i barnehagen 
• Vi har foreldretilpasset tilvenning, og ser på foresatte som en ressurs og god hjelp til å 

forstå barnet best mulig

Verdier:
Glødende, skapende og tilstedeværende 

Verdiene er kulturbærerne i FUS. Verdiene forteller hva vi står for, hva vi tror på og hva 
som er viktig for oss. De er en kilde til motivasjon og inspirasjon i det daglige arbeidet i 
barnehagen på veien for å virkeliggjøre visjonen.

Våre metoder for å jobbe i tråd med verdiene:
I Eitillstad FUS Barnehage er vi 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.
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1. OM ÅRSPLANEN OG FUS SINE MÅL FOR BARNEHAGENE

I FUS barnehagene har vi et felles 
slagord, «Barnet først». Det innebærer 
at alt vi gjør skal være til barnets beste. 
«Barnet først» er også navnet på vår 
kompetanseutvikling, der målet er et 
likeverdig barnehagetilbud av høy 
kvalitet i alle våre barnehager.

I denne årsplanen er kapitlene bygd 
opp slik: Først en beskrivelse av hva 
rammeplanen sier, så en beskrivelse 
av hvordan vi vil gjennomføre dette i 
praksis.

Hovedmål:
• FUS barn har et positivt selvbilde 
• FUS barn er trygge og forskende, trives i lek og har vennekompetanse 
• FUS barn gleder seg til “resten av livet”, og vet at de har påvirkningsmulighet og at 
• innspillene deres teller 
• FUS barn har det gøy i barnehagen

Våre metoder for å jobbe mot målene:
• Personalet deltar på kompetanseutvikling gjennom FUS-skolen og internt i Oslo
• Personalet deltar aktivt på veiledning
• Personalet følger helsedirektoratets nasjonale faglige retningslinje når det gjelder mat i 

barnehagen.
• Barnehagen har sertifiserte CLASS og TIK ressurser som brukes til kartlegging av 

barnehagemiljøet og veiledning av foresatte.
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2. OM BARNEHAGEN

Eitillstad FUS Barnehage åpnet dørene desember 2012. Barnehagen ligger i et rolig og 
sentrumsnært område mellom Kværnerbyen og Etterstad.

Barnehagen har fire avdelinger; to avdelinger for de aller minste (1-2 år), en mellomavdeling 
for toddlere (2-3 år) og en avdeling for store barn (4-6 år). Mellommenneskelige relasjoner 
er noe vi legger stor vekt på i barnehagen og dette gjenspeiler seg i vår barnehagehverdag. 
Vi har 8 pedagoger, 7 fagarbeidere, 2 pedagogiske medarbeidere og en egen kjøkkenhjelp 
på 50 %.

Eitillstad FUS Barnehage er en del av FUS-kjeden, her har vi stort fokus på å sikre høy kvalitet 
på vårt arbeid og å hele tiden øke vår kompetanse. Som en del av FUS er det overordnede 
oppgaven vår å sørge for at alle barn opplever lek, vennskap, glede og mestring. Alle barn skal 
utvikle seg til å være trygge på seg selv og å ha tillit til andre. Gjennom serviceerklæringen 
vet de foresatte til enhver tid hva de kan forvente seg av oss, og hva vi forventer av dem. 
Dette er et viktig utgangspunkt for et godt foreldresamarbeid.

Relasjoner mellom barna og personalet i barnehage, skole og de foresatte har betydning 
for barnets trivsel, utvikling og læring. Tidlige samspillserfaringer «bygger» barnets hjerne. 
Barn lærer best i gode relasjoner. Et godt leke- og læringsmiljø oppstår når barn har en trygg 
og god relasjon til voksne som lytter til dem, og som fungerer som støtte både språklig, 
emosjonelt og sosialt. En god relasjon mellom barn og voksne har også en betydning for 
relasjonen barna i mellom. 

For å kunne utvikle seg selv som menneske  er man nødt til å ha gode og trygge relasjoner. 
God sosial kompetanse er en viktig byggestein i det å utvikle en god selvfølelse. I Eitillstad 
FUS Barnehage er det viktig å se hele familen for å forstå barnet best mulig. Alle barn er mer 
enn det vi ser i barnehagen, de har et liv utenfor som påvirker deres hverdag. Derfor ser vi 
på foresatte som en ressurs og en medspiller for at barnets trygghet og trivsel i barnehagen. 
Gode relasjoner er det viktigste grunlaget for god psykisk helse. Alle barn skal oppleve 
felleskap og tilhørighet. I Eitillstad blir leken brukt som en arena og et verktøy for sosial 
kompetanse og kogntiv utvikling. 
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3. VÅRT VERDIGRUNNLAG 

BARN OG BARNDOM 
«Barna skal møtes som individer, og barnehagen 
skal ha respekt for barnets opplevelsesverden. 
Barns liv påvirkers av omgivelsene, men barn 
påvirker også sine egne liv.» 

(Rammeplan for barnehagen 2017, s. 8)

«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.»

(Rammeplan for barnehagen 2017, s. 7)

Vårt syn på barn og barndom:

• Vi støtter og oppmuntrer alle barn til 
å vise omsorg for andre og til å selv å 
kunne ta imot omsorg

• Vi anerkjenner barna utforskertrang og 
tar barns medvirkning på alvor

• Støtte barnas identitetsutvikling og 
positive selvforståelse.
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DEMOKRATI
«Barnehagen skal fremme demokrati og være et inkluderende fellesskap der 
alle får anledning til å ytre seg, bli hørt og delta. Gjennom å delta i barnehagens 
fellesskap skal barna få mulighet til å utvikle forståelse for samfunnet og den 
verden de er en del av.»

(Rammeplan for barnehagen 2017, s. 8)

Våre metoder for å fremme demokrati:

• Synliggjøre og verdsette ulike behov, meninger og 
perspektiver i fellesskapet

• Er bevisste alles rett til å ytre sin mening og oppleve at de 
er en viktig del av et større fellesskap

MANGFOLD OG GJENSIDIG RESPEKT
Barnehagen skal fremme respekt for menneskeverdet ved å synliggjøre, 
verdsette og fremme mangfold og gjensidig respekt. Barnehagen skal 
bidra til at alle barn føler seg sett og anerkjent for den de er, og synliggjøre 
den enkeltes plass og verdi i fellesskapet. Barnehagen skal legge til rette 
for kulturmøter, gi rom for barnas egen kulturskaping og bidra til at alle 
barn kan få oppleve glede og mestring i sosiale og kulturelle fellesskap 
 (Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 9). 

Våre metoder for å fremme mangfold og gjensidig respekt:

Eitillstad FUS Barnehage er vi opptatt av barnas egen kultur, hva 
den inneholder og hvordan den utvikles. Vi snakker om både 
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 endring. Vi i FUS har noen klare 
verdier som skal ligge til grunn for barnehagens egen kultur. Disse 
verdiene er glødende, skapende og tilstedeværende. Vekselspill 
mellom formidling og barns egen aktivitet skal være en del av 
barnehagens særpreg. Barn skal få mulighet 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.
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LIKESTILLING OG LIKEVERD
«Barnehagen skal fremme likeverd og likestilling uavhengig av 
kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet og 
kjønnsuttrykk, etnisitet, kultur, sosial status, språk, religion og 
livssyn. Barnehagen skal motvirke alle former for diskriminering 
og fremme nestekjærlighet.»

(Rammeplan for barnehagen 2017, s. 10)

Våre metoder for å fremme likestilling og likeverd:

I Eitillstad FUS Barnehage er vi opptatt av mangfoldet som er 
representert i samfunnet vårt. En av barnehagens viktigste 
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 selvfølelse 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

I Eitillstad FUS Barnehage har vi nulltoleranse mot mobbing, 
og har utarbeidet en tiltaksplan for å forebygge mobbing. 
Tiltaksplanen ligger tilgjengelig på barnehagens hjemmeside. 

BÆREKRAFTIG UTVIKLING
Bærekraftig utvikling omfatter natur, økonomi og sosiale 
forhold og er en forutsetning for å ta vare på livet på jorden 
slik vi kjenner det. Barnehagen skal bidra til at barna kan 
forstå at dagens handlinger har konsekvenser for fremtiden 
(Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 10). 

Våre metoder for å fremme bærekraftig utvikling:
• Barnehagen jobber aktivt for å få ned matsvinnet 

barnehagen. Foreldre oppfordres til å ta med rett mengde 
mat til sine barn

• Barna skal kildesortere på sine avdelinger
• Førskolebarna resirkulerer glass og metall i beholdere i 

nærmiljø
• Vi handler inn brukt der det er mulighet
• Vi tar vare på tingene våre her.
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LIVSMESTRING OG HELSE
«Barnehagen skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og 
forebygge krenkelser og mobbing. Barna skal få støtte i å mestre motgang, håndtere 
utfordringer og bli kjent med egne og andres følelser. Barnehagen skal være en arena for 
daglig fysisk aktivitet og fremme barnas bevegelsesglede og motoriske utvikling. Måltider og 
matlaging i barnehagen skal gi barna et grunnlag for å utvikle matglede og sunne helsevaner.»
(Rammeplan for barnehagen 2017, s. 11)

Våre metoder for å fremme livsmestring og helse:
• Personalet skal gi barna rom og støtte til å løse konflikter selv
• Personalet skal gi barna verktøy til å kunne regulere egne følelser i samspill med andre
• Personalet skal møte barna i deres motgang, være anerkjennende og gi dem verktøy til 

å løse situasjonene på egen hånd
• Personalet skal lage en arena der daglig fysisk aktivitet og bevegelsesglede fremmes ved 

ulike sider ved samspill, fellesskap og vennskap

 (link til handlingsplan for trygt og godt barnehagemiljø)

https://fus.no/files/barnehager/files/95/Handlingsplan%20mot%20mobbing_61138aa354414.pdf
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«Barnehagens innhold skal være allsidig, variert og tilpasset enkeltbarnet og barnegruppen. 
I barnehagen skal barna få leke og utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. Arbeidet 
med omsorg, danning, lek, læring, sosial kompetanse og kommunikasjon og språk skal ses 
i sammenheng og samlet bidra til barns allsidige utvikling.»

(Rammeplan for barnehagen 2017, s. 19)

4. BARNEHAGENS FORMÅL OG INNHOLD

Barnet først er et helthetlig system for å styrke de ansattes kunnskap og handlingskompetanse. 
Det består av tre ulike hovedområder som sammen bidrar til å styrke barns allsidige utvikling; 
sosioemosjonell støtte og veiledning, organisering og ledelse samt læringsstøtte.

SOSIOEMOSJONELL STØTTE OG VEILEDNING:
Positivt klima og negativt klima: smil, latter, entusiasme, positiv kommunikasjon, respekt 
for hverandre, fravær av straff, hån, kjeft, sarkasme og erting.

Sensitive voksne-trygge barn: hjelper barna med konflikthåndtering, er oppmerksom, 
bidrar til trygghet.

ORGANISERING
OG LEDELSE

LÆRINGS-
STØTTE

SOSIO-
EMOSJONELL 
STØTTE OG 
VEILEDNING

- Positivt og negativt klima

- Sensitive voksne - 
trygge barn

- Barns perspektiv 
og medvirkning

- Variasjon

- Tilbakemeldinger
- Begrepsutvikling 

forståelse
og dybdelæring

- Egenledelse i 
lek og læring

- Gruppeledelse og veiledning
- Tilrettelegge for lek, læring og overganger

- Emosjonskompetanse
- Emosjonsveiledning

- Språkstøtte
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Barns perspektiv og medvirkning: viser fleksibilitet, ivaretar barnas perspektiv, lar barn 
utrykke seg.

Emosjonskompetanse: identifiserer og forstår egne følelser, bruker følelser til å navigere i 
sosiale interaksjoner, bruker emosjonell bevissthet til å veilede i problemløsning, håndterer 
frustrasjon og er i stand til å vente på det man vil ha, forhindrer at stress og uro overvelder 
evnen til å tenke klart og har kontroll over hvordan og når man uttrykker følelser.

Emosjonsveiledning: er bevisst barnets følelser, er tilstede, oppretter kontakt med barnet, 
viser forståelse og aksept for barns følelser (bruk kroppsspråk, pust, tone og evt ord). «Går 
inn i følelsen»/ navngir følelsen. Hvis nødvendig, hjelper og støtter barnet i problemløsningen 
(trøst, pek ut en retning, assister, sett grenser).

 
ORGANISERING OG LEDELSE:
Gruppeledelse og veiledning: er proaktiv og forebygger, gir trygge og forutsigbare rammer.
Tilrettelegge for lek, læring og overganger: klare rutiner, sikrer flytende overganger, 
barna kjenner til regler, lite venting.

Variasjon: varierte materialer i barns høyde, barnefokus, effektiv tilrettelegging.
 
LÆRINGSSTØTTE:
Begrepsutvikling, forståelse og dybdelæring: integrerer ny kunnskap til etablert 
kunnskap, bidrar til økt kunnskap knyttet til hverdagsopplevelser, skaper sammenhenger i 
barnas liv, utfordrer til barns tenkning og problemløsning

Tilbakemeldinger: bruker hint og gir verbal eller fysisk støtte til barnas læring og mestring, 
forklarer begreper og hendelser, utvider, gir gode og konkrete tilbakemeldinger, anerkjenner 
innsats og gjennomføring.

Språk: hyppige samtaler, frem- og tilbake utvekslinger, stiller åpne spørsmål, repeterer barnas 
utsagn, selvsnakk, parallellsnakk, variert språk, forklarer ord og knytter ord til hendelser/
erfaringer her og nå.

Egenledelse i lek og læring: støtter barn i sin utvikling av egenledelsesfunksjonene; 
planlegging, organisering, arbeidshukommelse, fleksibilitet, selvregulering, 
selvmonitorering, igangsetting, samt tilrettelegger for et variert og rikt 
lekemiljø og deltar i barnas lek.
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Slik arbeider vi med Barnet først:

VENNSKAP OG FELLESSKAP 
Sosial kompetanse er en forutsetning for å fungere godt sammen med andre og omfatter 
ferdigheter, kunnskaper og holdninger som utvikles gjennom sosialt samspill. I barnehagen 
skal alle barn kunne erfare å være betydningsfulle for fellesskapet og å være i positivt 
samspill med barn og voksne. Barnehagen 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 det å ta hensyn til andres behov. 
(Kunnskapsdepartementet, 2017)

Våre tiltak for å oppnå dette i Eitillstad FUS Barnehage er:
• Personalet skal støtte barnas initiativ til samspill og bidra til at alle skal få muligheten til 

å oppleve og ivareta vennskap
• Barna skal møtes med empati og få mulighet til å videreutvikle egen empati og evnen til 

tilgivelse
• Støtte barna i å ta andres perspektiv, se en sak fra flere synsvinkler og reflektere over 

egne og andres opplevelser og meninger
• Personalet skal forebygge, stoppe og følge opp diskriminering, utestenging, mobbing, 

krenkelser og uheldige samspillsmønstre

DANNING 
Dannelse, eller danning, kan beskrives som en prosess der barn er gitt en mulighet til å utvikle 
seg som menneske og som individ. I barnehagen skal dette skje i samspill med omgivelsene 
og i møte med andre mennesker.
Det handler om å utvikle en evne til å reflektere over egne handlinger og væremåter.

Danning skal sette barna i stand til å tenke selv, søke kunnskap, reflektere over og vurdere 
vedtatte sannheter, stille spørsmål og yte motstand på egne og andres vegne. De kan ikke 
manipuleres til å gjøre og tenke som den som oppdrar. 

Danning handler om å utvikle kunnskap, verdier og holdninger sammen, gjennom dialog – 
hvor alle anerkjennes som selvstendige mennesker med følelser og tanker i en felles prosess. 

I linken under viser vi hvordan vi jobber med progresjonen i de ulike fagområdene.
(link til progresjonsplan)

https://fus.no/files/barnehager/files/95/Progresjonsplan%20fagomr%C3%A5dene_62f11f28a227d.pdf
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5. BARNS MEDVIRKNING

«Barnehagen skal ivareta barnas rett til medvirkning ved å legge til rette for og oppmuntre til at 
barna kan få gitt uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet.  Alle barn skal få erfare 
å få innflytelse på det som skjer i barnehagen på måter som er tilpasset barnas alder, erfaringer, 
individuelle forutsetninger og behov.»

(Rammeplan for barnehagen 2017, s. 27)

Våre metoder for å sikre barns medvirkning:

I Eitillstad FUS Barnehage ønsker vi å ta barna på alvor gjennom å inkludere dem i planlegging 
og evaluering og å 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.
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5. BARNS MEDVIRKNING 6. SAMARBEID

«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. Samarbeidet mellom hjemmet 
og barnehagen skal alltid ha barnets beste som mål. Foreldrene og barnehagens personale har et 
felles ansvar for barnets trivsel og utvikling.»

(Rammeplan for barnehagen 2017, s. 29)

Våre metoder for å skape et godt foreldresamarbeid:

• Barnehagen skal legge til rette for foreldresamarbeid og god dialog med foreldrene. 
• Barnehagen skal i samarbeid med foreldre og skolen legge til rette for at barna kan få en 

trygg og god overgang til skolen. (Barnehagen følger Oslo standard for overgang mellom 
barnehagen skole.)

• Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for 
omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling, jf. 
barnehageloven § 1. Betegnelsene «hjemmet» og «foreldrene» omfatter også andre 
foresatte. Barnehagen skal ivareta foreldrenes rett til medvirkning og arbeide i nært 
samarbeid og forståelse med foreldrene, jf. barnehageloven § 1 og § 4. Samarbeidet 
mellom hjemmet og barnehagen skal alltid ha barnets beste som mål. Foreldrene og 
barnehagens personale har et felles ansvar for barnets trivsel og utvikling.

• Foreldresamarbeidet skal både skje på individnivå, med foreldrene til hvert enkelt 
barn, og på gruppenivå, gjennom foreldrerådet og samarbeidsutvalget. På individnivå 
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skal barnehagen legge til rette for at foreldrene og barnehagen jevnlig kan utveksle 
observasjoner og vurderinger knyttet til enkeltbarnets helse, trivsel, erfaringer, utvikling 
og læring. Barnehagen skal begrunne sine vurderinger overfor foreldrene og ta hensyn 
til foreldrenes synspunkter. Samarbeidet skal sikre at foreldrene får medvirke til den 
individuelle tilretteleggingen av tilbudet. Både foreldrene og personalet må forholde 
seg til at barnehagen har et samfunnsmandat og verdigrunnlag som det er barnehagens 
oppgave å forvalte. Barnehagen må tilstrebe at barnet ikke kommer i lojalitetskonflikt 
mellom hjemmet og barnehagen.

• Intensjonen med foreldreråd og samarbeidsutvalg er at disse ordningene skal gi mulighet 
for å ivareta foreldrenes kontakt med barnehagen på en aktiv måte. Foreldrerådet skal 
fremme foreldrenes fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og 
foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Foreldrerådet skal bli forelagt saker som 
er viktige for foreldrenes forhold til barnehagen. Det kreves samtykke fra foreldrerådet 
dersom foreldrebetalingen settes høyere enn den fastsatte maksimalgrensen.

• Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. 
Samarbeidsutvalget skal bli forelagt saker som er viktige for barnehagens innhold og 
virksomhet, og for forholdet til foreldrene. Samarbeidsutvalget skal fastsette barnehagens 
årsplan. Øvrige saker av viktighet er for eksempel forslag til budsjett eller driftsendringer. 
I Eitillstad FUS Barnehage har vi jevnlige SU-møter for å sikre et godt samarbeid med 
foreldregruppen. 

SAMARBEID MED ANDRE INSTANSER:
• Foreldreråd og samarbeidsutvalg (SU)
• Barnehageadministrasjonen i kommunen
• PPT 
• Barnevern
• Helsestasjon
• Tverretatlig samarbeid 
• Høyskole/Universitet 

Bydel Gamle Oslo: Bydel Gamle Oslo er tilsynsmyndighet for barnehagen. Vi har samordnet 
opptak med bydelen. 

Pedagogisk fagsenter: Pedagogisk fagsenter er en veiledningstjeneste som retter seg mot 
barn og unge med spesielle hjelpebehov. Barnehagen samarbeider med Pedagogisk fagsenter 
i saker som gjelder enkeltbarn, bistår med veiledning av personalet og gir spesialpedagogisk 
hjelp ved behov. 

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

Familiehuset: Familiehuset er ett lavterskeltilbud for familier som trenger råd og 
veiledningstjenester. Her arbeider familieveiledere og psykologer med variert kompetanse og 
erfaring. Barnehagen henviser familier som trenger hjelp og støtte til familiehuset. Tilbudet 
er frivillig og gratis.  

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. 

NLA: Vi er praksisbarnehage for studenter ved NLA (Norsk Lærer Akademi) og en del av 
utdanningsløpet til barnehagelærerutdanningen der. Lengden på praksisperiodene til den 
enkelte student varierer. De gjennomfører oppgaver og observasjoner gitt av NLA.

Barneskoler: Vi samarbeider med skoler som våre førskolebarn sokner til. Vårt samarbeid er 
nedfelt i et årshjul som revideres hver høst, og er en del av Oslostandarden for overgangen 
fra barnehage til skole. Før skolestart overføres informasjon om det enkelte barn til skolen, 
dersom foreldrene samtykker i dette.  

Foreldreutvalget for barnehager (FUB): Foreldreutvalget for barnehager (FUB) er 
et nasjonalt utvalg for og med foreldre som har barn i barnehage. FUBs hovedmål er at 
samarbeidet mellom hjem og barnehage bidrar til at alle barn i barnehagen, uavhengig 
av barnets sosiale, økonomiske og etniske bakgrunn og funksjonsnivå, får et best mulig 
tilbud. Et godt samarbeid kan bidra til å utjevne sosiale forskjeller og til en god overgang fra 
barnehage til skole. FUBs arbeid skal styrke foreldreengasjementet og foreldreinnflytelsen i 
barnehagen. www.fubhg.no 

http://www.fubhg.no
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7. OVERGANGER

TILVENNING I BARNEHAGEN
«Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene legge til rette for at barnet kan få en trygg og god 
start i barnehagen. Barnehagen skal tilpasse rutiner og organisere tid og rom slik at barnet får tid 
til å bli kjent, etablere relasjoner og knytte seg til personalet og til andre barn.»

(Rammeplan for barnehagen 2017, s. 33)

Våre metoder for å sikre en trygg og god tilvenning:
• Alle foresatte får tilbud om foreldremøte for nye foresatte før oppstart
• All informasjon som foresatte trenger skal sendes ut i god tid før oppstart
• Alle foresatte blir ringt opp av en fra avdelingen de skal begynne på.
• Vi ser på tilvenning som en prosess der både foresatte og barn er like involvert for at 

barnet skal bli trygt. Trygge foresatte gir tryggere barn.
• Tilvenningen er ikke bundet til et spesifikt antall dager, alle barn er forskjellige, noen 

trenger mer og noen trenger mindre. Med tett dialog underveis, blir tilvenningen bedre 
for barnet.

• Link til hvordan vi i Eitillstad gjennomfører tilvenning

OVERGANGER 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, s. 33).

Våre metoder for å sikre en god overgang innad i barnehagen:
• Overgangsmøter med pedagogene på de ulike avdelingene
• Vi har oppstartsamtaler med alle foresatte som skal begynne på ny avdeling
• Vi lar de ansatte bytte avdelinger slik at barna blir kjent med de nye voksne som møter 

de etter sommeren
• Barna besøker jevnlig den «nye» avdeling frem mot bytte av avdelingen.

OVERGANG MELLOM BARNEHAGE TIL SKOLE 
Barnehagen skal i samarbeid med foreldre og skolen legge til rette for at barna kan få en 
trygg og god overgang fra barnehage til skole og eventuelt skolefritidsordning. De eldste 
barna skal få mulighet til å glede seg til å begynne på skolen og oppleve at det er en 
sammenheng mellom barnehagen og skolen. Barnehagen skal bidra til at barna kan avslutte 
barnehagetiden på en god måte og møte skolen med nysgjerrighet og tro på egne evner 
 (Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 33).

Våre metoder for å sikre en god overgang til skolen:
• Barnehagen følger Oslo standarden for Samarbeid og sammenheng mellom 

barnehage, skole og AKS
• Barnehagen har jevnlige samtaler med foresatte om barnets utvikling som tas med i 

overgangsmøter med skolen som barnet går på.

https://fus.no/files/barnehager/files/95/Tilvenning%20for%20barn_62f21f812cd4b.pdf
https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/13368717-1589179724/Tjenester%20og%20tilbud/Barnehage/Kvalitet%20i%20barnehagen/For%20ansatte%20i%20barnehagene/Kvalitetsstandarder%20og%20veiledere/Samarbeid%20og%20sammenheng%20mellom%20barnehage%20og%20skole/Oslostandard%20bhg%20skole%20aks_endelig_mai2020.pdf
https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/13368717-1589179724/Tjenester%20og%20tilbud/Barnehage/Kvalitet%20i%20barnehagen/For%20ansatte%20i%20barnehagene/Kvalitetsstandarder%20og%20veiledere/Samarbeid%20og%20sammenheng%20mellom%20barnehage%20og%20skole/Oslostandard%20bhg%20skole%20aks_endelig_mai2020.pdf
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7. OVERGANGER
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8. BARNEHAGEN SOM PEDAGOGISK VIRKSOMHET

LÆRENDE ORGANISASJON
«Målet med barnehagen som pedagogisk virksomhet, er å gi barna et tilrettelagt tilbud i 
tråd med barnehageloven og rammeplanen. For å oppnå dette skal barnehagen være en 
lærende organisasjon, og det pedagogiske arbeidet skal være begrunnet i barnehageloven 
og rammeplanen.»

(Rammeplan for barnehagen 2017, s. 37)

I FUS er vi lærende barnehager. Personalet er i kontinuerlig utvikling, reflekterer over faglige 
og etiske problemstillinger, holder seg faglig oppdatert og er gode rollemodeller. Senge 
(2006) sier: “en lærende organisasjon er en organisasjon som kontinuerlig forbedrer sin 
evne til å skape sin egen framtid.” Vi legger derfor vekt på at personalet utvikler sine evner 
og bygger sin kapasitet slik at barna møter omsorgsfulle og kompetente ansatte.

Våre metoder for å opprettholde en lærende organisasjon:
• barnehageloven og rammeplanen. For å oppnå dette skal barnehagen være en lærende 

organisasjon, Møtene barnehagen har, er preget av at de skal være lærende møter, dette 
betyr tydelig struktur på møtene der minst halvpartene av møtet skal være utviklingssaker

• Barnehagen blir jevnlig observert av CLASS sertifiserte observatører og avdelingene 
lager konkrete handlingsplaner på bakgrunn av dette.

• Vi evaluere oss selv jevnlig via medarbeiderundersøkelser og UDIR sin brukerundersøkelse. 
• Vi bruker OTL (Open To Learning) som verktøy inn i samtaler med foresatte for å lære.

PLANLEGGING
Planlegging gir personalet grunnlag for å tenke og handle langsiktig og systematisk i det 
pedagogiske arbeidet. Planleggingen skal bidra til kontinuitet og progresjon for enkeltbarn 
og barnegruppen, og skal være utgangspunkt for refleksjon og utvikling av virksomheten 
 (Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 37). 

Våre metoder for planlegging:
Planlegging gir personalet grunnlag for å tenke og handle langsiktig og systematisk i det 
pedagogiske arbeidet. Planleggingen skal bidra til kontinuitet og progresjon for enkeltbarn 
og barnegruppen. Planleggingen synliggjør hvordan barnehagen fortolker og realiserer 
rammeplanen og skal være utgangspunkt for refleksjon og utvikling av virksomheten. 
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Planleggingen må baseres på kunnskap om barns trivsel og allsidige utvikling, 
individuelt og i gruppe. Den skal også baseres på observasjon, dokumentasjon, 
refleksjon, systematisk vurdering og samtaler med barn og foreldre.

VURDERING
Barnehagen skal jevnlig vurdere det pedagogiske arbeidet. Det betyr at det 
pedagogiske arbeidet skal beskrives, analyseres og fortolkes ut fra barnehagens planer, 
barnehageloven og rammeplanen. Vurderingsarbeidet skal bygge på refleksjoner 
som hele personalgruppen er involvert i. Barnets trivsel og allsidige utvikling skal 
observeres og vurderes fortløpende, med utgangspunkt i barnets individuelle 
forutsetninger og kunnskap om barns utvikling og behov. Barnets erfaringer og 
synspunkter skal inngå i vurderingsgrunnlaget 
 (Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 38).

Våre metoder for vurdering:
MODELL FOR PEDAGOGISK PLANLEGGING, DOKUMENTASJON, 
REFLEKSJON OG VURDERING 

Våre tiltak for å oppnå dette:

Vi observerer og deltar i barnas aktiviteter. Vi 
evaluerer våre handlinger og planer ut i fra dette. 
Barnas interesser, handlinger og tilbakemeldinger 
verbalt og nonverbalt – blir tatt med i vurderingen av 
barnehagens innhold.

Barnegruppens og det enkeltes barns trivsel og 
utvikling observeres og vurderes kontinuerlig. Vi 
benytter kartleggingsverktøy når det er behov for 
dette. Kartlegging av barn skjer etter samtykke fra 
foreldre.

Vi gjennomfører barnesamtaler med 5-åringer. Vi arrangerer minimum to foreldresamtaler per år.

Vi gjennomfører brukerundersøkelser, 
foreldresamtaler, medarbeidersamtaler og 
kollegaveiledning.

Vi bruker digitale verktøy i hverdagen med barna 
og til dokumentasjon på planarbeid.

Vi evaluerer og vurderer jevnlig våre rutiner og  
aktiviteter for å sikre at vi har best mulig kvalitet i 
alle situasjoner gjennom dagen.

Dokumentasjon på vårt arbeid

Periodeplaner, månedsbrev/månedsrapport, MyKid. Muntlig informasjon ved henting og levering.

Foto med og uten tekst. Observasjon, praksisfortellinger og refleksjon.

Sjekklister. Foreldresamtaler.

Årsevaluering. Årsplan.
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DOKUMENTASJON 
Dokumentasjon av personalets arbeid synliggjør 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
  (Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 39).

Våre metoder for dokumentasjon:
Pedagogisk dokumentasjon bygger på Eitillstad FUS Barnehages visjon, menneskesyn og 
verdier. Dette er en arbeidsmåte som gjør arbeidet synlig og åpent for tolkning, dialog, 
diskusjon og innsikt. Pedagogisk dokumentasjon er når barna og ansatte sammen reflekterer 
over praksis. Det handler om å ha filosofiske, etiske og kritiske tankerekker som fører til 
endring. 

Dokumentasjon er å forstå verden på ulike måter hvor en undersøker, utvide og fordyper seg 
i det som er spennende og interessant. Det er en prosess og ikke et produkt, og det øker 
bevisstheten av de valgene vi tar. Refleksjon i personalgruppa bidrar til at vi er en lærende 
organisasjon. Refleksjon sammen med barn bidrar til en dypere forståelse av prosessene i 
barnehagehverdagen. Refleksjon med foreldre gir muligheter for en felles forståelse av barns 
lærings- og dannelsesprosess.

Tilrettelegging av det allmennpedagogiske tilbudet for barn som trenger ekstra støtte 
Barnehagen skal tilpasse det allmennpedagogiske tilbudet etter barnas behov og forutsetninger, 
også når noen barn har behov for ekstra støtte i kortere eller lengre perioder. Barnehagen 
skal sørge for at barn som trenger ekstra støtte, tidlig får den sosiale, pedagogiske og/eller 
fysiske tilretteleggingen som er nødvendig for å gi barnet et inkluderende og likeverdig 
tilbud. Inkludering i barnehagen handler også om tilrettelegging for sosial deltakelse. Hvis 
det er grunn til å tro at barnets behov ikke kan dekkes innenfor det allmennpedagogiske 
tilbudet, skal barnehagen opplyse foreldrene om retten til å kreve en sakkyndig vurdering av 
om barnet har behov for spesialpedagogisk hjelp (
 Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 40).

Våre metoder for tilrettelegging av det allmennpedagogiske tilbudet:

Kunnskapsdepartementet. (2017). Rammeplan for barnehagen: Forskrift om rammeplan for 
barnehagens innhold og oppgaver. Hentet fra https://www.udir.no 

https://www.udir.no
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MÅNEDER TEMA VIKTIGE DATOER

August & september Tilvenning og identitet – 
hvem er jeg?

August:  

25.: Planleggingsdag, barnehagen er stengt 
26.: Planleggingsdag, barnehagen er stengt

September 

19.: Foreldremøte alle avdelinger

Oktober & november Kroppen (Identitet) 24. oktober: FN dagen

November 

04.: Planleggingsdag, barnehagen er stengt

Desember Jul Desember 

02.: Barnehagens bursdag, 10 år

13.: Luciafeiring

15.: Nissefest

Januar og februar Forskning Januar

02.: Planleggingsdag, barnehagen er  stengt

Februar  

06.: Samenes dag

10.: Karneval

Mars & april Vår/Påske Mars

03.: Arnljot Gelline-lekene

13.: Foreldremøte for alle avdelinger (med 
forbehold om endring)

31: Gul fest

Mai & juni Kunst og Estetikk Mai     

16.: 17. mai-feiring

19.: Planleggingsdag, barnehagen er stengt

 
Juni

10.: Sommerfest



24
EitilstadBarnehagenavn


