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1.    INNLEDNING

Grefsenlyst FUS ligger i naturskjønne omgivelser på Grefsen, i Oslo kommune. Barnehagen 
startet opp i 2009, og har i dag seks avdelinger fordelt på to hus med tett samarbeid på 
tvers av husene. Vi har tre småbarnsavdelinger (1-3 år), to mellomavdelinger (3-5 år) samt 
en førskoleavdeling (5-6 år).

Grefsenlyst 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 oppdraget vårt 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 vår 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. 

Årsplanen er ment som et arbeidsredskap for barnehagepersonalet og dokumenterer 
barnehagens valg og begrunnelser. Det er et dokument for personalet som skal 
kvalitetssikre vår pedagogiske virksomhet. Årsplanen skal gi informasjon om barnehagens 
pedagogiske arbeid til myndighetsnivåene, barnehagens samarbeidspartnere og andre 
interesserte. Den skal godkjennes av barnehagens eierstyre og fastsettes av barnehagens 
samarbeidsutvalg(SU). Årsplanen skal vise hvordan barnehagen vil arbeide for å omsette 
rammeplanens formål og innhold og barnehageeierens lokale tilpasninger 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 
barn 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. 
(Kunnskapsdepartementet, 2017)

KONTAKTINFORMASJON TIL BARNEHAGEN 
Gjennom barnehagens nettside, facebook og instagram får dere et innblikk i vår hverdag-
Dere vil også som foresatte få det meste av informasjon og bilder på Mykid. 

Besøksadresse:
Grefsenlyst FUS Barnehage AS
Grefsenkollveien 14 f og 16d
 0490 Oslo
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Daglig leder
Belma Coralic
Telefon: 22 15 501 8/ 99 98 22 59
E-post: dl.grefsenlyst@bhg.no

AVDELINGER: 

Utsikten:
E-post: utsikten.grefsenlyst@bhg.no 
Telefon: 22 15 50 18 / 911 88 567

Måneskinn: 
E-post: maneskinn.grefsenlyst@bhg.no 
Telefon: 22 15 50 18 / 911 91 674 

Solstråle:
 E-post: solstrale.grefsenlyst@bhg.no 
Telefon: 22 15 50 18 / 911 90 697

Nordlys: 
E-post: nordlys.grefsenlyst@bhg.no 
Telefon: 22 15 50 18/ 468 91 889 

Regnbuen: 
E-post: regnbuen.grefsenlyst@bhg.no
 Telefon: 22 15 50 18/ 468 84 241

Stjerneskudd:
 E-post: stjerneskudd.grefsenlyst@bhg.no 
Telefon: 22 15 50 18/ 468 84 138

Barnehagens hjemmeside
www.fus.no/grefsenlyst 

Facebook:
Facebook.com/Grefsenlyst

Instagram
grefsenlyst_barnehage

VI FORVANDLER
PINNER TIL

TRYLLESTAVER
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2.    BARNEHAGELOVEN OG RAMMEPLANEN

Barnehageloven og “Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver” og øvrige 
styringsdokumenter.

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.

FNS BARNEKONVENSJON 
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.

OVERSIKT OVER ØVRIGE STYRINGSDOKUMENTER
Andre viktige styringsdokumenter barnehagen forholder seg til er:

  Barnehagens vedtekter 
  Serviceerklæringen for FUS-barnehagene
  Etiske retningslinjer for ansatte i barnehagen 
  Forskrift om miljørettet helsevern med veileder 
  Månedsbrev og månedsplaner
  Lokale føringer for Oslo-barnehagene 
  Langsiktig kompetanseplan for personalet
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3.     VERDIGRUNNLAG, MÅL OG SATSNINGER – 
FUS

VERDIER – GLØDENDE, SKAPENDE OG TILSTEDEVÆRENDE 

Verdiene er kulturbærerne i vår organisasjon. 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.

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. 

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

FUS’ TILTAK FOR Å OPPNÅ MÅLENE
  Personalet deltar på kompetanseutviklingen Barnet Først 
  Personalet deltar på veiledning
  Personalet følger retningslinjene til SmartMat

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

For oss er det viktig at alle deltar i et fellesskap. Vi 
vil gi barna et trygt sted hvor de skal få rom og frihet 
til å utfolde seg. Lek er det viktigste verktøyet vi har for å 
jobbe mot vår visjon og våre verdier.

SAMMEN GIR VI  

BARNDOMMEN VERDI:  

VENNSKAP, LEK OG GLEDE  

OG HVERDAGSMAGI
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BARNET FØRST – OG EVALUERINGEN AV «TUNING IN TO KIDS»  
I NORSKE BARNEHAGER

Barnehageårene er en svært betydningsfull periode for barnas utvikling, både sosialt, 
emosjonelt, kognitivt, språklig og motorisk. Barnehagen har en avgjørende rolle i å 
tilrettelegge for et omsorgs- og læringsmiljø av høy kvalitet. I FUS barnehagene har vi et 
felles slagord, «Barnet først». Det innebærer at alt vi gjør skal være for barnets beste. 
«Barnet først» er også navnet på vår kompetanseutvikling, der målet er å etablere et 
helthetlig system for å styrke de ansattes handlingskompetanse og kunnskap om hvordan 
støtte barna i sin utvikling og læring. 

HVA ER KJERNEN I Å SKAPE GOD KVALITET FOR BARNA 
Den viktigste faktoren for å fremme barns omsorgs- og læringsmiljø i barnehagen er 
kvaliteten på de ansattes samspill med barna. Vårt mål er at alle barn skal bli møtt av ansatte 
som viser sensitivitet, entusiasme og glede. Alle barn skal oppleve et miljø som er fritt for 
krenkelser og et rikt leke- og læringsmiljø, som bidrar til trivsel og progresjon. For å sikre 
høy kvalitet på relasjonen må vi vite hva som egentlig skjer i møtet mellom den ansatte og 
barnet. Vi skal sikre at vår atferd som ansatte er preget av handlinger som fremmer og ikke 
hemmer barnets trivsel, utvikling og læring. 
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Barnet først bygger på et forskningsbasert program, Tuning in to Kids (TIK), der målet er 
å styrke barnas emosjonelle og sosiale kompetanse, og CLASS observasjonsmetode som 
har tilsvarende mål i forhold til emosjonell støtte, ved siden av å bedre læringsmiljøet i 
barnehagene. Barnet først er en kompetanseutvikling for alle barnehagens ansatte, der 
treningen foregår over tid og blir understøttet, utviklet, og innarbeidet i det daglige arbeidet 
med barnehagens barn i samarbeid med gode kollegaer. Hver barnehage har en egen 
ressursperson som får særskilt opplæring i å bruke CLASS som observasjonsmanual, samt 
ekstra opplæring i TIK. Det er utviklet et eget støttemateriell, både for individuelt arbeid og 
arbeid på avdelingene

FORSKNING 
Kompetanseutviklingen Barnet først har blitt fulgt i et forskningsprosjekt via Universitetet 
i Oslo i barnehageåret 2019 / 2020. Nyere forskning viser at det er relasjonskompetansen 
til barnehagens ansatte som har betydning for barnas opplevelse av kvalitet. FUS tar barns 
subjektive erfaring på alvor og har forsket på om kompetanseutviklingen til personalet 
bidrar til høyere kvalitet på den sosio-emosjonelle støtten, læringsstøtten og avdelingens 
organisering. 

Det er 49 barnehager i FUS kjeden som har vært med i forskningen, og endelig 
forskningsrapport vil bli publisert juni 2021. Samarbeidspartnere for kompetansehevingen 
og forskningsprosjektet er: Ansatte ved Psykologisk Institutt (PSI) ved Universitetet i Oslo 
(UiO), FUS AS ved tidligere fagansvarlig Hege Cecilie Eikseth, og Kompetansetjeneste 
for tidlig innsats ved Hanne Holme, Elin Olsen Kallevik og Marit Bergum Hansen. 
Prosjektleder for forskningsprosjektet er førsteamanuensis Sophie Havighurst ved PSI, UiO. 
Forskningsmedarbeider er Ida Tidemann, PhD-stipendiat ved PSI, UiO. 
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4.    BARNEHAGENS MÅL OG SATSNINGER 

HVA ER VÅRE SATSINGSOMRÅDER OG HVORFOR?
Hos oss i Grefsenlyst FUS Barnehage har vi fokus på relasjonskompetanse og lekemiljø

RELASJONSKOMPETANSE 

Relasjonskompetanse er noe av det viktigste vi utvikler i livene våre. Kunsten å omgås 
andre, skaffe oss venner, etablere nettverk, samarbeide og danne effektive grupper har 
sitt utgangspunkt i vår medfødte eller utviklede relasjonskompetanse (Spurkeland 2015). 
Relasjonskompetanse handler om å se hele mennesket

Barnehagen skal: 
  Bli kjent med hele barnet og lære å forstå den enkeltes uttrykk
  Møte barnet med forståelse og sette ord på de følelsene som kommer til uttrykk 
  Støtte og veilede barna i sine emosjonelle utrykk
  Utvikle tillit og respekt til hvert enkelt barn

I vår barnehage har vi stort fokus på relasjonskompetanse. Det er avgjørende for kvaliteten 
i barnehagen at de ansatte evner å være nære og omsorgsfulle i sine relasjoner med alle 
barn. Alle skal oppleve å bli sett, forstått og respektert. Det er gjennom hverdagssituasjoner 
og lek at barna lærer mest og da er det behov for voksne som kan være en god støtte i sin 
utforskning og som gir positive tilbakemeldinger på det barna mestrer og veileder de på det 
barna møter av utfordringer.

LEKEMILJØ
Barn leker fordi de har lyst, og ifølge Lillemyr (1999) kan vi si at lek er den grunnleggende 
livs – og læringsformen barna kan uttrykke seg gjennom. Et godt lekemiljø kan bidra til barns 
trivsel, livsmestring, inkludering av alle barn, til et miljø der barna får utfolde seg, være 
kreative og aktivt bidra til at alle kommer inn i leken.

Barnehagen skal: 
  Organisere rom og lekemateriell slik at det inspirerer til ulike typer lek 
  Fremme et inkluderende miljø der alle barna kan delta i lek og erfare glede i lek 
  Voksne skal være veiledere og delta på barnas premisser. 
  Personalet skal ta initiativ til lek og aktivt bidra til at alle kommer inn i leken.
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Vi ser stadig mer forskning på barnehagens fysiske miljø, noe som indikerer at det er 
et viktig tema. Vi kan ikke planlegge for at det skal skje god lek, men vi kan planlegge 
for å berike leken gjennom å benytte rommene vi har på en god måte, iscenesette 
rom, lage spennende installasjoner og lekesoner, og tilpasse miljøet slik at alle barn 
har mulighet til å utvikle seg og trives. Å jobbe med lekemiljøet i barnehagen er å 
jobbe med kvalitetsutvikling. 
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5.    BARNEHAGENS FORMÅL OG INNHOLD 

OMSORG 
Omsorg er en forutsetning for barnas trygghet og trivsel, og for utvikling av empati og 
nestekjærlighet. Barnehagen skal gi barna mulighet til å utvikle tillit til seg selv og andre. 
I barnehagen skal alle barna oppleve å bli sett, forstått, respektert og få den hjelp og 
støtte de har behov for. Barnehagen skal aktivt legge til rette for omsorgsfulle relasjoner 
mellom barna og personalet og mellom barna, som grunnlag for trivsel, glede og mestring. 
Personalet skal arbeide for et miljø som ikke bare gjør barna til mottakere av omsorg, men 
som også verdsetter barnas egne omsorgshandlinger. (Kunnskapsdepartementet, 2017)

Våre tiltak for at barna skal oppleve dette i Grefsenlyst FUS Barnehage:
  Ivareta barnas behov for fysisk omsorg, ro og hvile 
  Møte alle barn med åpenhet, varme og interesse 
   Støtte og oppmuntrer barna til å vise omsorg for andre og til selv å kunne ta imot omsorg 
   Anerkjenne barnas utforskertrang og ta barnas medvirkning på alvor 
   Tilrettelegge for meningsfulle opplevelser 
   Støtte barnas identitetsutvikling og positive selvforståelse

LEK
Leken skal ha en sentral plass i barnehagen, og lekens egenverdi skal anerkjennes. 
Barnehagen skal gi gode vilkår for lek, vennskap og barnas egen kultur. Leken skal være en 
arena for barnas utvikling og læring, og for sosial og språklig samhandling. Barnehagen skal 
inspirere til og gi rom for ulike typer lek både ute og inne. Barnehagen skal bidra til at alle 
barn kan oppleve glede, humor, spenning og engasjement gjennom lek - alene og sammen 
med andre. (Kunnskapsdepartementet, 2017)

Våre tiltak for at barna skal oppleve dette i Grefsenlyst FUS Barnehage 
   Tilrettelegge og gi rom for lekens egenverdi
   Skape et fysisk miljø som inspirerer til utforskning og lek 
   Være aktive voksne som deltar i leken

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
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LÆRING
Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for 
omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling 
(Kunnskapsdepartementet, 2017).

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

Våre tiltak for å oppnå dette i Grefsenlyst FUS Barnehage er:
   Vi gir barna tid, inspirasjon og støtte til å være i lek og samspill med hverandre. 
Leken fremmer læring, danning og sosiale ferdigheter og gir barna mulighet til å 
bidra i egen og andres læring 

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

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

DANNING
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.

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 
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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 Grefsenlyst 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

KOMMUNIKASJON OG SPRÅK 
Gjennom dialog og samspill skal barna støttes i å kommunisere, medvirke, 
lytte, forstå og skape mening. Barnehagen skal anerkjenne og verdsette barnas 
ulike kommunikasjonsformer. Alle barn skal få god språkstimulering gjennom 
barnehagehverdagen, og alle barn skal få delta i aktiviteter som fremmer 
kommunikasjon og en helhetlig språkutvikling. (Kunnskapsdepartementet, 2017) 

Våre tiltak for å oppnå dette i Grefsenlyst FUS Barnehage er: 
   Personalet skal anerkjenne og stimulere barnas ulike verbale og nonverbale 
uttrykk og støtte deres språkutvikling

   Personalet skal 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 

   Personalet skal være bevisst på sine roller som språklige forbilder og være lydhøre 
i kommunikasjon med alle barn 

   Personalet skal følge med på barnas kommunikasjon og språk og fange opp og 
støtte barn som har ulike former for kommunikasjonsvansker, som er lite språklig 
aktive, eller som har sen språkutvikling 

   Personalet skal bidra til at språklig mangfold blir en berikelse for hele 
barnegruppen, støtte flerspråklige barn i å bruke sitt morsmål og samtidig aktivt 
fremme og utvikle barnas norsk-/samiskspråklige kompetanse
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6.   BARNS RETT TIL 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, jf. barnehageloven § 1 og § 3, Grunnloven § 104 og FNs barnekonvensjon 
art. 12 nr. 1. Barna skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planleggingen og 
vurderingen av barnehagens virksomhet. Alle barn skal få erfare å få innflytelse på det 
som skjer i barnehagen.

 Barnas synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med deres alder og modenhet. Barna 
skal ikke overlates et ansvar de ikke er rustet til å ta. (Kunnskapsdepartementet, 2017) 

Barnehagen skal være bevisst på barnas ulike uttrykksformer og tilrettelegge 
for medvirkning på måter som er tilpasset barnas alder, erfaringer, individuelle 
forutsetninger og behov. Også de yngste barna og barn som kommuniserer 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 Grefsenlyst 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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7.    BARNEHAGENS VERDIGRUNNLAG 

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

DEMOKRATI 
Økt mangfold og individualisering gir behov for demokratiforståelse, respekt for 
forskjellighet og positive holdninger til å leve sammen i fellesskap. Gjennom å 
delta i barnehagens fellesskap skal barna få mulighet til å utvikle forståelse for 
samfunnet og den verden de er en del av. Barnehagen skal fremme demokrati og 
være et inkluderende fellesskap der alle får anledning til å ytre seg, bli hørt og delta. 
Alle barn skal kunne få oppleve demokratisk deltakelse ved å bidra og medvirke til 
barnehagens innhold, uavhengig av kommunikasjonsevner og språklige ferdigheter. 
(Kunnskapsdepartementet, 2017)

Våre tiltak for å oppnå dette i Grefsenlyst FUS Barnehage er:
   Synliggjøre og verdsette ulike behov, meninger og perspektiver i fellesskapet
   Være bevisste alles rett til å ytre sin mening og oppleve at de er en viktig del av et 
større fellesskap

MANGFOLD OG GJENSIDIG RESPEKT
I Grefsenlyst FUS Barnehage er vi et lite økosystem som har et 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. Barnehagen 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 Grefsenlyst 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 Grefsenlyst FUS Barnehage har 
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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 Grefsenlyst FUS Barnehage synliggjøre den samiske 
kulturen slik at barna kan utvikle respekt og fellesskapsfølelse for det samiske 
mangfoldet. 

LIKESTILLING OG LIK EVERD 
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. Barnehagen skal bygge sin virksomhet på prinsippet 
om likestilling og ikke-diskriminering og bidra til at barna møter og skaper et 
likestilt samfunn. Alle skal ha like muligheter til å bli sett, hørt og oppmuntret til å 
delta i fellesskap i alle aktiviteter i barnehagen. Personalet må reflektere over sine 
egne holdninger for best mulig å kunne formidle og fremme likeverd og likestilling.                                                                                      
(Kunnskapsdepartementet, 2017)

I Grefsenlyst 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. 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.

BÆREKRAFTIG UTVIKLING
 Barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. 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 har derfor en viktig oppgave i å 
fremme verdier, holdninger og praksis for mer bærekraftige samfunn. Bærekraftig 
utvikling handler om at mennesker som lever i dag, får dekket sine grunnleggende 
behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners mulighet til å dekke sine. Det 



20

handler om å tenke og handle lokalt, nasjonalt og globalt. Barnehagen skal bidra 
til at barna kan forstå at dagens handlinger har konsekvenser for fremtiden. 
Barnehagen skal legge grunnlag for barnas evne til å tenke kritisk, handle etisk og vise 
solidaritet. Barna skal gjøre erfaringer med å gi omsorg og ta vare på omgivelsene 
og naturen. For samiske barn betyr dette å leve i samklang med, nyttiggjøre seg 
av og høste av naturen. Barna skal få naturopplevelser og bli kjent med naturens 
mangfold, og barnehagen skal bidra til at barna opplever tilhørighet til naturen.                                                                                                  
(Kunnskapsdepartementet, 2017)

Våre tiltak for å oppnå dette i Grefsenlyst FUS Barnehage er:
  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

LIVSMESTRING OG HELSE 
Barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon og bidra til 
å utjevne sosiale forskjeller. Barnas fysiske og psykiske helse skal fremmes i 
barnehagen. Barnehagen skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av 
egenverd og forebygge krenkelser og mobbing. Om et barn opplever krenkelser eller 
mobbing, må barnehagen håndtere, stoppe og følge opp dette. Barnehagen skal være 
et trygt sted der barna kan prøve ut ulike sider ved samspill, fellesskap og vennskap. 
Barna skal få støtte i å mestre motgang, håndtere utfordringer og bli kjent med 
egne og andres følelser. Barna skal ha mulighet til ro, hvile og avslapping i løpet av 
barnehagedagen. (Kunnskapsdepartementet, 2017)

Våre tiltak for å oppnå dette i Grefsenlyst FUS Barnehage er: 
  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
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8.   BARNEHAGENS FAGOMRÅDER 

  Kommunikasjon, språk og tekst 
  Kropp, bevegelse, mat og helse
  Kunst, kultur og kreativitet
  Natur, miljø og teknologi
  Antall, rom og form 
  Etikk, religion og filosofi
  Nærmiljø og samfunn

SAMMEN GIR VI  

BARNDOMMEN VERDI:  

VENNSKAP, LEK OG GLEDE  

OG HVERDAGSMAGI
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PROGRESJONSPLAN FOR DE SYV FAGOMRÅDENE

Progresjonsplanen beskriver hvordan barnehagen arbeider med de syv fagområdene som er beskrevet i 
rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Fagområdene vil sjelden opptre isolert. Flere områder vil 
ofte være representert samtidig i temaopplegg og i forbindelse med hverdagsaktiviteter

  Barna skal utfolde skaperglede, undring og utforskertrang 
  Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter
   Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med 

utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter

FAGOMRÅDENE 1-2 år 3-4 år Skolestartere

KOMMUNIKASJON
SPRÅK 
TEKST

Vi setter ord på, gjentar og 
presiserer situasjoner og 
våre handlinger sammen 
med barna. 

Bruker aktivt situasjoner 
som garderoben, måltider 
og bleieskift til gode 
samtaler med barna.

Vi hjelper til å sette ord 
på barnas følelsesmessige 
og kroppslige uttrykk og 
undrer oss sammen med 
dem.

Barna får positiv respons 
på sitt non-verbale språk.

Vi bruker aktivt fortelling, 
eventyr, sang, rim og 
regler. 

Vi leser sammen med barna 
i grupper eller én til én.

Bøker skal være tilgjengelig 
for barna. 

Vi hjelper barn med å 
sette ord på situasjoner, 
handlinger, egne grenser og 
følelser.

Vi gir rom for rollelek 
og bidrar til å utvikle og 
stimulere den.

Vi oppmuntrer og gir barna 
tid til å svare når de får en 
henvendelse.

Vi forteller og dramatiserer 
eventyr sammen med 
barna.

Vi leser bøker og forteller 
historier.

Vi oppmuntrer barna til 
selv å fortelle og til å ta 
ordet.

Vi øver på å lytte til 
hverandre 

Vi leker med sang, rim og 
regler.

Vi spiller spill.

Vi øver på oppmerksom 
lytting.

Vi øver på å ta imot 
kollektive beskjeder.

Vi forteller historier 
og leser bøker uten 
illustrasjoner slik at 
barna skaper egne bilder 
av handlingen og kan 
reflektere rundt innholdet.

Prosjektarbeid der barna er 
delaktige i hele prosessen.

Barna får være med på å 
skape historier gjennom 
fantasi og erfaringer.

Vi øver på å opptre eller 
presentere noe for andre.

Vi øver på at barna skal 
skrive og kjenne igjen sitt 
eget navn.

Vi oppmuntrer barna til å 
leke med språk, lyd, rim og 
rytme.
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FAGOMRÅDENE 1-2 år 3-4 år Skolestartere

KROPP 
BEVEGELSE
MAT 
HELSE

Vi lærer barna å bli kjent 
med kroppen og navn på 
kroppsdeler.

Vi øver på å sette grenser 
for egen kropp og følelser.

Vi øver å gå på tur.

Vi legger til rette for 
grov- og finmotoriske 
utfordringer ute og inne.

Vi bruker nærmiljø til turer 
og aktiviteter.

Vi bruker tid på å gi barna 
gode hygienerutiner.

Vi oppmuntrer barna til å 
smake på forskjellig mat. 
De får stimulert sansene 
ved å smake, lukte og føle.

Vi anerkjenner følelsene 
barna gir uttrykk for 
og veileder barna til å 
håndtere følelsene på en 
hensiktsmessig måte

Vi øver på å sette grenser 
for egen kropp og følelser

Vi lærer barna om ulikheter 
og det å respektere andres 
grenser.

Vi går på turer i 
utfordrende terreng og gir 
rom for utforskning.

Vi legger til rette for 
selvstendighetstrening ved 
påkledning.

Lar barna hjelpe til før, 
under og etter måltidet.

Vi legger til rette for god 
hygiene og måltidsglede.

Vi har sang og 
bevegelsesleker.

Vi bruker skogen og 
lekeplassene i nærmiljøet 
aktivt.

Vi trener finmotorikken 
gjennom daglige aktiviteter 
som fargelegging, 
modellering, tegning, 
konstruksjonslek, perle, 
klippe, m.m.

Barna utvikler 
kroppsbeherskelse og er 
bevisste på egne og andres 
grenser.

Barna får mulighet til å 
lære å skape med kroppen 
som utgangspunkt, bl.a. 
gjennom barneyoga, 
bevegelsessanger o.l.

Vi bruker skogen aktivt 
og gi barna fysiske 
utfordringer ved å gå 
utenfor stier i mer ulendt 
terreng, klatre på små fjell 
og i trær.

Barna tilbys skiskole 
gjennom skiforeningen 
hver vinter. 

Vi lærer barna regelleker, 
som gir utfoldelse 
innenfor gitte rammer 
tilpasset førskolebarnas 
mestringsnivå.

Vi opprettholder gode 
hygienerutiner.

Barna får kunnskap 
om mat som kroppens 
byggeklosser.

Vi øver på å se og kjenne 
på forholdet mellom 
værforhold og påkledning.
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FAGOMRÅDENE 1-2 år 3-4 år Skolestartere

KUNST
KULTUR
KREATIVITET

Barna utvikler sin fantasi, 
kreativitet og skaperglede 
gjennom å erfare ulike 
teknikker.

Vi lar barna bruke kroppen 
til å utfolde seg kunstnerisk 
både gjennom musikk og 
formingsaktiviteter.
 
Vi presentere barnas arbeid 
i ulike utstillinger.

Vi har prosjektarbeid som 
er tilpasset barnas alder og 
modenhet.

Barna skal få kjennskap til 
ulike farger.

Vi eksperimenterer 
med rim, regler, rytme, 
instrumenter, drama, dans 
og formingsaktiviteter.

Vi presenterer barnas 
arbeider i ulike utstillinger.
Vi har prosjektarbeid som 
er tilpasset barnas alder og 
modenhet.

Vi reiser på kulturelle 
utflukter og er sammen 
om å oppleve og å skape 
kunstneriske og kulturelle 
uttrykk.

Vi stimulerer barnas 
nysgjerrighet og 
bidrar til undring og 
eksperimentering.

Vi har prosjekter der barna 
er delaktige i prosessen 
gjennom fantasi, undring 
og utforsking.

Vi leser bøker og forteller 
historier der barna kan 
bruke sin egen fantasi og 
skape indre bilder. 

Vi går på teater, besøker 
museer og benytter oss av 
andre kulturtilbud.

Barna skal få erfaringer 
ulike redskap og materialer 
for å oppnå ulike resultater.

 
Barna skal lære 
primærfargene og 
eksperimentere med å lage 
egne fargenyanser.

Vi oppmuntrer barna til 
å uttrykke seg gjennom 
musikk, dans og drama.

NATUR
MILJØ
TEKNOLOGI

Vi skaper gode opplevelser 
for barn i naturen.

Gjennom de ulike årstidene 
ser vi på forandringene i 
naturen og setter ord på 
det som skjer.

Vi legger til rette for en 
begynnende forståelse for 
hvordan vi kan ta vare på 
naturen.

Barna får kunnskap om dyr 
og dyreliv

Vi kildesorterer sammen 
med barna.

Vi lar barna bli kjent med 
digitale verktøy.

Barna skal få et mangfold 
av naturopplevelser og 
oppleve naturen som en 
arena for lek og læring.
Vi lærer å respektere 
naturen.
Vi lar barna bli kjent med 
tekniske hjelpemidler.
Vi hjelper barna å 
kildesortere og lærer om 
gjenbruk.
Barna lærer om bærekraftig 
utvikling

Vi undrer oss sammen 
med barna over naturens 
fenomen og eksistens.

Vi viser barna gleden ved å 
lage og spise mat i naturen. 

Vi bruker ulike redskaper 
i naturen som spikkekniv, 
forstørrelsesglass, m.m.

Barna får kunnskap om 
dyreliv og sammenhenger i 
naturen.

Vi lærer barna og ha 
respekt for alt som vokser 
og gror.

Barna får kjennskap til 
bærekraftig utvikling: vi er 
aktive på kildesortering, 
lærer om gjenbruk 
og er med på lokale 
gjenbrukspunkter. 



25

FAGOMRÅDENE 1-2 år 3-4 år Skolestartere

ETIKK
RELIGION
FILOSOFI

Vi viser barna gjennom 
ord og handling hvordan 
vi skal oppføre oss mot 
hverandre.

Vi øver på å sette grenser 
for seg selv og respektere 
andres grenser.

Vi undrer oss sammen med 
barna om ulike levemåter.

Barna får kjennskap til 
merkedager, høytider 
og tradisjoner gjennom 
historier og aktiviteter.

Vi veileder barna i sosialt 
samspill og respekterer 
deres følelser og 
væremåte. 

Vi møter barnas spørsmål 
og undrer oss sammen med 
dem.

Vi lærer barna at 
både positive og 
negative handlinger har 
konsekvenser.

Vi har fokus på vennskap, 
dele og ta vare på 
hverandre.

Vi markerer høytidene med 
historier og aktiviteter.

Vi markerer høytidene med 
aktiviteter og lærer barna 
om hvorfor vi har de ulike 
høytidene.

Vi møter barnas spørsmål 
og undrer oss sammen med 
dem. Utfordrer barna til å 
reflektere og å stille nye 
spørsmål.

Vi lærer barna å ta ansvar 
for egne grenser

Vi samtaler med barna 
om ulike kulturer som er 
representert i barnehagen.

Vi drar på tur hver jul med 
gaver til Frelsesarmeen 
og samtaler om 
medmenneskelighet.

NÆRMILJØ
SAMFUNN

Vi gir barna gleden av 
å være del av et større 
fellesskap.

Vi ser på bilder av, og 
samtaler om familien.

Vi blir kjent med nærmiljø.

Vi lærer oss å ferdes trygt.

Barna blir kjent med ulike 
tradisjoner, levesett og 
familieformer.

Barna får erfaring med at 
deres valg og handling 
påvirker.

Vi lar barna være med på å 
styre sin egen
hverdag. 

Barna skal i samling bli sett 
og hørt.

Vi gir barn erfaringer for å 
bidra til et godt fellesskap.

Vi jobber med å gi rom til 
at rolleleken kan brukes 
til læring og bearbeidelse 
av opplevelser og 
familierelasjoner.

Vi stimulerer rolleleken ved 
å gi barna rekvisitter. 

Vi bruker stedsnavn og 
lærer barna å kjenne seg 
igjen.
Vi benytter aktivitetstilbud i 
nærmiljøet.

Barna lærer om forskjellige 
familieformer.

Vi gir barn erfaringer med å 
bidra til et godt fellesskap.

Vi bruker nærmiljøet rundt 
barnehagen og hjelper 
barna å orientere seg og 
ferdes trygt.

Barna lærer at de er en 
del av et samfunn og blir 
kjent med ulike tradisjoner, 
levesett og familieformer.

Vi jobber videre med å 
gi rom for at rolleleken 
brukes til læring og 
bearbeidelse av opplevelser 
og familierelasjoner.
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FAGOMRÅDENE 1-2 år 3-4 år Skolestartere

ANTALL
ROM
FORM

Vi teller aktivt og bruker 
matematiske begreper i 
hverdagen.

Bruker kroppen og sansene 
for å utvikle romforståelse.

Vi sorterer/rydder lekene 
til riktig
oppbevaringsboks.

Vi har puslespill og spill 
tilpasset barnas alder.

Barna får kjennskap til ulike 
former

Vi legger til rette 
for lek med 
konstruksjonsmateriale.

Vi bruker bøker, sanger, rim 
og regler

Vi teller når vi dekker bord 
og i andre hverdagslige 
gjøremål.

Vi har puslespill og spill 
tilpasset barnas alder.

Vi har formingsaktiviteter 
hvor vi blir kjent med de 
ulike geometriske figurene.
Vi har lek og aktiviteter 
med sammenligninger, 
sortering, plassering, 
orientering, former, 
mønster, tall, telling og 
måling. 

Vi bruker kroppen og 
sansene for å utvikle 
romforståelse. 

Vi bruker aktivt barnas 
interesse for tall og 
former i samlingsstund og 
aktiviteter.

Barna lærer matematiske 
begreper på former, som 
sirkel, rektangel, osv.

Vi har puslespill, 
brettspill, m.m. tilpasset 
førskolebarna.

Barna får erfare 
sammenligning, sortering, 
plassering, visualisering, 
former, mønster, tall, telling 
og måling.

Vi har fokus på 
konstruksjonslek med ulike 
materialer.
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9.     PLANLEGGING, HANDLING, OBSERVASJON 
OG REFLEKSJON 

Pedagogisk dokumentasjon bygger på Grefsenlyst 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. 

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. 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. 
Vi har refleksjonskort som FUS har laget som vi sammen med praksisfortellinger og 
veiledninger reflekterer rundt
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MODELL FOR PEDAGOGISK PLANLEGGING, DOKUMENTASJON, REFLEKSJON OG 
VURDERING 

  Planlegging, vurdering og dokumentasjon synliggjør barnehagens arbeid med rammeplanen. 
  Planlegging gir personalet grunnlag for å tenke og handle langsiktig og systematisk. 
  Planlegging baseres på kunnskap om barns trivsel og allsidig utvikling. 
  Barnehagen skal jevnlig vurdere det pedagogiske arbeidet. 
  Barnehagen skal tilrettelegge for medvirkning fra barn, foreldre, ansatte og eier.
  Barnegruppen og det enkelte barns trivsel og utvikling skal observeres og vurderes fortløpende.

Våre tiltak for å oppnå dette:

   Utvikle årsplan, periodeplan og månedsplan 
   Skape kontinuitet og progresjon for enkeltbarn og barnegruppen. 
   Det pedagogiske arbeidet skal beskrives, analyseres og fortolkes gjennom dagsrapporter og 

månedsbrev. 
   Pedagogisk dokumentasjon brukes for å synliggjøre prosessen i barnas lek, kreative uttrykk og 

sosiale kompetanse.
   Bruker- og medarbeiderundersøkelser bearbeides og tiltaksplan utvikles.
   Bruke observasjonsmetoder som er enkle og som kan brukes i videre arbeid og i 

utviklingssamtaler.
   Personalet reflekterer over egen og hverandres praksis. Gi rom for konstruktive tilbakemeldinger.

SAMARBEID OG OVERGANG 

TILVENNING

   Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene legge til rette for at barna skal få en trygg og god 
start i barnehagen. 

   Personalet skal sørge for tett oppfølging slik at barnet kan oppleve tilhørighet og trygghet til å 
leke, utforske og lære. 

   Tilpasse rutiner og organisere for at barnet får tid til bli kjent og etablere relasjoner med andre 
barn og voksne

Våre tiltak for å oppnå dette:
   Foreldremøte for nye barn på våren
   Velkomstbrev med informasjon om avdelingen, tilvenningsperioden og tilknytningsperson.
   Tilbud om besøksdager for nye barn og foreldre. 
   Fleksibel tilvenningsordning - i samarbeid med foresatte, ut ifra individuelle behov
   Tilbud om hjemmebesøk
   Oppstarts samtale med pedagogisk leder. 
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Overgang fra småbarn til storebarn

Barnehagen legger til rette for gradvis tilvenning internt i barnehagen 
Barn og foreldre får tid til å bli kjent med nye rutiner
Barna skal bli kjent med og trygge på nye voksne 

Våre tiltak for å oppnå dette:

   Barna bytter avdeling en uke for å besøke, og bli kjent med nye barn og voksne, 
   Overgangs samtale mellom foreldre og pedagogisk leder
   Foreldremøte for barn som flytter fra storebarn til førskole

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole

Barnehagen skal i samarbeid med foresatte og skolen legge til rette for at barnet får en trygg og god 
overgang fra barnehage til skole.
Barnehagen skal legge til rette for at barna har med seg erfaringer, kunnskaper og ferdigheter som 
gir dem et godt grunnlag for å begynne på skolen. 
Barnehagen skal fremme sosial kompetanse 

Våre tiltak for å oppnå dette:

   Øver på turtaking, selvstendighet, konsentrasjon over tid - ta imot og følge opp beskjeder.
   Vi har fokus på å kunne fungere godt i en gruppe ved å lære konfliktløsning gjennom 

selvhevdelse og regulering av følelser. 
   Barnehagen samarbeider med skolen om enkeltbarn med behov for ekstra hjelp og støtte.
   Vi har barnesamtale på våren der fokuset er overgang barnehage – skole. 
   Følger Oslo standard – overgang barnehage skole 

«SAMMEN GIR VI  

BARNDOMMEN VERDI, LEK OG 

GLEDE, HVERDAGSMAGI OG 

VENNEGARANTI»
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ANDRE SAMARBEIDSINSTANSER

FORELDRERÅDET
Består av alle foresatte i Grefsenlyst FUS barnehage, og kalles sammen til 
foreldremøte to ganger i året. Foreldrerepresentanter til SU velges på høstens 
foreldremøte, for ett år av gangen.

SAMARBEIDSUTVALGET (SU) 
Samarbeidsutvalget består av fire representanter fra foreldrene, fire representanter 
fra de ansatte og daglig leder. Dette skal være ett rådgivende, kontaktskapende og 
samordnende organ. Her drøftes ulike sider ved barnehagens drift og virksomhet, 
endringer i vedtekter, budsjett og årsplan.  

BYDEL NORDRE AKER 
Bydel Nordre Aker er tilsynsmyndighet for barnehagen. Vi har samordnet opptak med 
bydelen.

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

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

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

DISEN SKOLE, KJELSÅS SKOLE OG GREFSEN SKOLE 
Disse er våre nærskoler, og de skolene de fleste av våre førskolebarn sokner til. 
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SAMMEN GIR VI  

BARNDOMMEN VERDI:  

VENNSKAP, LEK OG GLEDE  

OG HVERDAGSMAGI
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VIKTIGE DATOER 

27. august planleggingsdag 

20-24. september – Brannvernuke

21.september- Foreldremøte (med forbehold om endring)

22.oktober – FN dagen 

15. november – Planleggingsdag 

14.desember Lucia markering

17.desember – Julebord 

21.desember – Nissefest 

03. Januar – Planleggingsdag 

04.Februar – Markering av samefolkets dag 

14. Februar – Vinteraktivitetsdag 

25.Februar – Karneval

08. mars – Planleggingsdag 

24. mars – Foreldremøte (med forbehold om endring) 

29.april FUS dagen 

12.april – Påskefrokost 

16.mai – Markering for nasjonaldagen

27. mai – planleggingsdag 

24.juni – sommeravslutning 
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NOTATER:
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NOTATER:



GrefenlystBarnehagenavn


