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FORORD
Vi har laget denne årsplanen ut fra det overordnede lovverket, Barnehageloven og Rammeplan for Barnehager. Planen gjelder for barnehageåret 2019-2020.
Dette er ment som et arbeidsredskap for barnehagens personale for å styre virksomheten i
en bevisst og uttalt retning. Den skal også gi informasjon og dokumentasjon på vårt arbeid til
foreldre, tilsynsmyndighet og eier.
Ansatte i barnehagen skal benytte årsplanen med progresjonsplanen som et arbeidsdokument. Barnehagen utarbeider detaljerte planer som beskriver hvordan barnehagen konkret
arbeider med tiltakene som er fastsatt i årsplanen.
Årsplanen inneholder en oversikt over barnehagens virksomhet, hva vi ønsker å vektlegge i
arbeidet med barna, og hvordan vi ønsker å jobbe for å oppnå mål i tråd med de rammene vi
har.
Barnehagens årsplan med progresjonsplan, fastsettes av barnehagens samarbeidsutvalg.

BARNET
FØRST!
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LITT OM OSS
Holmsåsen FUS barnehage AS er en 4- avdelings barnehage med flott beliggenhet på Topp
åsen i bydel Søndre Nordstrand i Oslo. Vi holder til i et naturskjønt område med skogen som
nærmeste nabo. Vi benytter skogen flittig til turer og spennende aktiviteter. Vi har gå avstand
til bibliotek, lekeplasser og kollektiv transport slik at vi kan ferdes over litt lengre strekninger.
I år er vi 72 barn, fordelt på 2 storebarn- og 2 småbarnsavdelinger. Barnetallet vil kunne endres i takt med alderssammensetningen av barnegruppen.
Vi har 8 pedagoger fordelt på fire avdelinger. Med barnehagelærere, fagarbeider, pedagogiske
medarbeidere og daglig leder, består personalgruppen i Holmsåsen av totalt 18 ansatte som
trives i hverandres selskap.
I Holmsåsen FUS barnehage innehar vi kompetanse og erfaring innenfor de ulike områdene i
rammeplanen.
Trivsel for både barn, foreldre og ansatte er viktig for oss. Vi ønsker at vår hverdag skal være
fylt av lek, glede, humor og læring. Vi vil gi barna erfaringer og opplevelser som bidrar til en
positiv utvikling for det enkelte barnet.
En god barnehage møter foreldrene med åpenhet, innsikt i deres behov og ønsker, og forstå-

else for deres livssituasjon. En god barnehage gir de ansatte yrkesglede og mulighet for faglig
og personlig utvikling. En god barnehage er en god plass å være. Holmsåsen FUS barnehage
jobber kontinuerlig for å være en god barnehage!
Holmsåsen FUS barnehage AS eies av Trygge barnehager, som igjen driftes av FUS. Du kan
lese mer om disse på www.tryggebarnehager.no og www.fus.bhg.no
Vi er mer enn 175 FUS barnehager i landet og vi har felles visjon, verdier, serviceerklæring og
andre viktige styringsdokumenter.

Kontaktinformasjon

Barnehagens adresse: Holmsåsen 59
1259 Oslo
Daglig leder, mobil:
95 22 37 42
Direkte nummer:
Kontor:
22 75 23 10
Eventyrskogen:
95 89 59 44
Månedalen:
95 89 59 45
Soltoppen:
95 89 59 46
Trollfossen:
95 89 59 47		
										
Daglig leder:
dl.holmsasen@bhg.no
Eventyrskogen:
eventyrskogen.holmsasen@bhg.no
Månedalen:
manedalen.holmsasen@bhg.no
Soltoppen:
soltoppen.holmsasen@bhg.no
Trollfossen:
trollfossen.holmsasen@bhg.no
				
Hjemmeside:
www.fus.no/holmsasen
Vedtekter:
Barnehagens vedtekter ligger på vår hjemmeside.
Mail:

ÅPNINGSTIDER KL.07.15-17.00
Sommerstengt: Uke 28 og 29
PLANLEGGINGSDAGER 2019/20
Holmsåsen FUS barnehage har fem planleggingsdager i året, hvor barnehagen holder stengt.
For kommende barnehageår har vi planleggingsdager:
29.08.2019 / 30.08.2019 / 01.11.2019 / 27.01.2020 / 14.04.2020		
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VÅRE STYRINGSDOKUMENTER
Lov om barnehager

Lov om barnehager er det overordnede styringsdokumentet for alle barnehager. Formålsparagrafen sier dette om barnehager:
§ 1. Formål
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. Barnehagen skal byggepå
grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier
som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.
Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg
selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De
skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.
Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi.
Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for
fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle
former for diskriminering.

Rammeplan for barnehagens innhold.

Rammeplan for barnehager er en forskrift til barnehageloven, den gir retningslinjer for hva
barnehagen skal ha av innhold, hvordan vi skal jobbe og hvilken plass barnehagen har i dagens
samfunn.
Rammeplanen trekker frem sosialt samspill mellom barn-barn og voksen-barn gjennom lek
og hverdagsaktiviteter som et av de viktigste områdene barnehagen skal konsentrere seg om.
Et overordnet mål er at barna skal utvikle basiskompetanse. Basiskompetanse er en plattform
av kunnskaper, holdninger og ferdigheter barna har med seg når de slutter i barnehagen og
skal videre ut i livet. Det dreier seg blant annet om evnen til å kunne skape gode slitesterke
relasjoner som varer over tid, gjøre seg forstått og forstå andre, ta kontakt, se hverandres
perspektiv, leke med andre, samarbeide og utvikle et positivt selvbilde.
Rammeplanen kan leses her:
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-04-24-487
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FN`s barnekonvensjon

Hele Barnekonvensjonen består av 42 artikler. Litt forenklet kan vi si at alle barn har rett til:
•
•
•
•

Liv og helse
Skolegang og utvikling
Omsorg og beskyttelse
Deltakelse og innflytelse

Litt mer utdypende kan man si at det skal tas hensyn til barnas beste, og at vi som ansatte skal
veilede og støtte barnet i dets utvikling. Det står også at: Foreldrene har hovedansvaret for
barnets oppdragelse og utvikling. Det betyr at det må være konstruktiv kommunikasjon mellom foreldre og personalet i barnehagen, slik at vi kan være det positive tillegget barnehagen
skal gi barna. Videre kan vi lese at barnet har rett til å si sin mening i alt som angår det og at
barnets meninger skal telle.
Barnet har rett til hvile, fritid og lek, og til å delta i kunst og kulturliv.
Andre viktige styringsdokumenter barnehagen forholder seg til:
•
•
•
•
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Barnehagens vedtekter
Serviceerklæring for FUS barnehagene
Etiske retningslinjer
Gjeldende lov og avtaleverk som har/kan
ha innvirkning på barnehagen

FUS BARNEHAGENES VISJON
Sammen gir vi barndommen verdi:
Lek, glede, hverdagsmagi og vennegaranti
For oss betyr det at alle som er i barnehagen, enten som forelder, barn eller ansatte deltar i ett
fellesskap hvor målet er å gi barna en god barndom.
Dagene i barnehagen skal preges av glødende, skapende og tilstedeværende voksne som evner å se det enkelte barnet og barnegruppen som helhet.
Vi tilrettelegger for lek og glede i barnehagen ved å gi leken gode vilkår. Vi setter av tid til lek
over tid. Leken har egenverdi og vi skal tilrettelegge for at leken får utvikle seg. Barna skal
få styre leken selv samtidig som vi er tilstedeværende voksne som kan igangsette, utvide og
leke og støtte til ved behov. Barna får frihet til å velge innhold i lek og aktiviteter selv ved at
et variert leke- og aktivitetsmateriale er tilgjengelig.
«Lek har en særlig fremtredende plass i barns liv, og er av så vesentlig betydning at barn har
rett til å leke i følge FNs barnekonvensjon.»
					

(St. melding nr. 41: Kvalitet i barnehagen, pkt. 9.2)

I leken foregår viktige læringsprosesser som fremmer kreativitet, kognitiv-, språklig-, fysisk-,
sosialt og emosjonell utvikling. I lek styrker og utvikler barnet sin identitet, selvfølelse og evnen til å skape gode relasjoner. Gjennom leken bearbeider barna opplevelser og inntrykk der
de prøver ut og lærer sosiale normer og regler.
Vi tar vare på hverdagsmagien ved at vi er tilstedeværende og evner å ta vare på de små
øyeblikkene. Engasjerte lekende voksne som ser barna og det de er opptatt av er med på å
skape gode barndomsminner.
Vennegaranti betyr for oss at vi vil skape ett miljø hvor alle føler at de hører til og at hver
enkelt er betydningsfull og viktig. Vi har fokus på gjensynsglede, toleranse for ulikheter og
styrking av det enkelte barns selvfølelse. Vi arbeider med sosial kompetanse og gode venneegenskaper. Vi fokuserer ikke på det å ha en bestevenn, men heller hva det innebærer å
være en venn. Vi styrker fellesskapet gjennom å sette ord på barnas opplevelser og følelser i
samspillet med hverandre.
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FUS barnehagens verdier

Barnehagen er verdistyrt. FUS har valgt 3 verdier som skal være førende for hvordan vi jobber
og for hva som skal prege barnas leke- og læringsmiljø.
Ansatte i Holmsåsen FUS barnehage har vært med på å sette ord på hva vi legger i disse verdiene. Fokuset har vært på voksenrollen i forhold til arbeidet med barna og kollegaer. Med
kollegaer menes ansatte på samme avdeling, på tvers av avdelinger, pedagogiske ledere og
daglig leder.
Våre verdier er:
Glødende

Skapende

Tilstedeværende

• Vi gløder når vi kommer på
jobb, og blir møtt av barn og
kollegaer som viser at de setter
pris på oss, ved å være ærlig om
hvordan de har det.
• Vi gløder når vi kan ta og få
ansvar for egen hverdag.
• Vi gløder når vi samarbeider,
viser toleranse og raushet for
hverandre, og kan ha gode
faglige diskusjoner.
• Vi inspirerer og engasjerer
hverandre.

• Skapende voksne som bruker
sin innlevelse og kreativitet til å
bygge videre på barnas innspill
i et likeverdig samspill.
• Skapende voksne tør å gå utenfor boksen.
• Skapende voksne bygger videre
på andres ideer.
• Samarbeid blir skapende via
motivasjon og oppmuntring fra
andre kollegaer, også på tvers
av avdelinger.

• Vi er tilstedeværende slik barn
og kollegaer blir sett og hørt.
• Tilstedeværelse skapes via kommunikasjon både mellom barn,
foreldre og ansatte.
• Tilstedeværende voksne bidrar
til et engasjert arbeidsmiljø.
• Tilstedeværende voksne som
forsker, funderer og utvikler seg
sammen med barna.

Hovedmål for FUS barnehagene:
• 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, de vet at de har påvirkningsmulighet
og at innspillene deres teller.
• FUS-barn har det gøy i barnehagen.
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EGENLEDELSE I LEK OG LÆRING
Alle FUS barnehagene jobber med egenledelse lek og læring som en felles arbeidsmetode.
De ansatte i FUS vil få kursing i emnet og har ansvar for gjennomføring av arbeidsmetoden i
barnehagen sin.
Kort forklart handler egenledelse om evnen til å være selvstendig og aktiv i en oppgave over
tid. Begrepet egenledelse brukes som en samlebetegnelse på overordnede funksjoner i hjernen som setter i gang, styrer og regulerer atferden vår.
Egenledelse deles opp i syv ulike funksjoner:
Fleksibilitet
• Vises gjennom barnets evne til å skifte oppmerksomheten, tenkemåte eller perspektiv
i en oppgave eller aktivitet.
Igangsetting
• Vises gjennom evnen til å ta initiativ og å komme i gang med aktiviteter de har bestemt
seg for å gjennomføre.
• Forutsetter at barnet har lyst og er motivert til å delta.
• Gjelder både språklige, motoriske og tankemessige aktiviteter.
Arbeidshukommelse
• Handler om evnen til å tenke og huske samtidig, holde fast og bearbeide det vi hører, ser
og tenker i denne prosessen.
• Er helt avhengig for å drive en arbeidsprosess videre.
Organisering
• Er ferdigheter som går på å skape orden og struktur, både på indre kunnskap og det som
foregår i den ytre verden.
• Er ferdighet til å forstå, kategorisere og strukturere muntlig og etterhvert skriftlig informasjon i en større sammenheng.
Planlegging
• Innebærer å sette seg et mål og å kunne lage en effektiv strategi eller tilnærming for å nå
målet. Varierer mye med alder og utvikling.
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Selvregulering
• Er evnen til å regulere og kontrollere egne handlinger, språk, tanker og følelser.
Selvmonitorering
• Handler om barnets ferdighet når det gjelder å følge med på de løpende reaksjonene
dets egne handlinger, og væremåte skaper hos andre, og hvordan andres atferd påvirker
barnet selv.
Gjennom gode egenledelsesfunksjoner vil et barn kunne fungere godt sammen med andre
barn og få utnyttet eget potensiale og egne ferdigheter på best mulig måte. Den positive
følgen av sterke egenledelsesfunksjoner kommer til syne i hverdagen i barnehagen gjennom
barn som mestrer utfordringer, forstår sosiale situasjoner, i rimelig grad kan regulere sin følelsesmessige utrykk, kommunisere godt og har evne til samarbeid.
Med gode egenledelsesfunksjoner vil barnet i større grad være rustet for livet videre og være
i stand til å møte de utfordringene de får på veien.
Hvordan implementeres egenledelse i hverdagen til barna i Holmsåsen FUS barnehage?
Konkrete tiltak:
Barnehagen har ulike tema rom, slik at barn som ønsker å fortsette den gode leken kan få
være der over tid uten å bli forstyrret.
Alle voksne skal være tilstedeværende, inspirere, veilede og støtte barna der de er i sin utvikling.
Hvorfor er egenledelse viktig for barn i barnehagen?
Egenledelse er avgjørende for a skape gode relasjoner, sosialt samspill, deltakelse og medvirkning i barnehagen.
Gjennom arbeidsmetoden skal personalet få kunnskap til hvordan de kan gi barna best mulighet for mestring i lek gjennom styrking av egenledelsesfunksjonene. «Hva slags voksne er
vi?» og «Hvordan skal voksenrollen være?» er eksempler på spørsmål vi må diskutere. Viktigheten av å inneha gode leke ferdigheter vektlegges av kursholderne. De viser til forskning
som sier at barn som mangler grunnleggende leke ferdigheter har større sannsynlighet for å
få lærevansker når de begynner på skolen. Leken skal altså settes på dagsorden, og da særlig
rolleleken, som det absolutt viktigste vi kan bruke tid på i barnehagen.
«Hos oss kommer leken først»
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SMARTMAT
Høsten 2016 startet prosjektet Smartmat i alle FUS barnehagene. Dette er et prosjekt med mål
om å sikre at mat som serveres i FUS barnehagene gir mer energi, godt humør og en kvikk
hjerne hos barn. Dette er i samarbeid med overlege og farmakolog Berit Nordstrand. Berit
Nordstrand sikrer oss den kompetansen vi trenger slik at maten vi serverer i barnehagen inneholder næringsstoffer og byggeklosser til barn i utvikling. Helt grunnleggende for at barn skal
være i stand til å opprettholde god lek over tid er at de får i seg nok næringsrikmat som sikrer
at hjernen og kroppen fungerer optimalt.
SmartMat innebærer:
1. Vi serverer grønnsaker til måltidene
2. Vi bruker ren fisk eller fiskemat med høyest mulig fiskeinnhold
3. Vi bruker rent kjøtt eller kjøttvarer med høyest mulig kjøttinnhold
4. Vi bruker mest mulig næringsrikt korn
5. Vi balanserer inntaket av ulike typer fett
6. Vi bruker vann som tørstedrikk
7. Vi bruker størst mulig grad naturlige søtningsstoffer
8. Vi har god balanse mellom varmmåltider og brødmåltider for å skape variasjon
Rammeplanen sier at måltider og matlaging i barnehagen skal gi barna et
grunnlag for å utvikle matglede og sunne
helsevaner, dette er helt i tråd med FUS
smartmat.
Vi jobber med Smart Mat gjennom å:
• La barna være med på å lage maten
etter alder og utvikling.
• Ha hyggelige samtaler og god tid
under måltidene tilpasset hvert enkelt
barn.
• Bruke samme meny over tid for å bli
kjent med smakene.
• Servere økologisk brød og la barna
øve på å smøre selv.

17

VENNSKAP
I år har vi i Holmsåsen FUS barnehage valgt vennskap som fokusområde.
Hva kjennetegner vennskap?
• Vennskap er gjensidig.
• Vennskap er et ønske om å være sammen med en eller flere personer.
• Vennskap er valgfritt og kan ikke påtvinges.
• Vennskap har høy grad av hengivenhet og tilgivelse venner imellom.
• Venner vil hverandre vel.
Vennskap skapes i tidlig alder, til og med før barnet har startet i barnehagen. Barna viser glede
ved å se hverandre, skape mening sammen, felles humor og glede over fellesskapsfølelsen.
Barnehagen er en viktig arena for sosial utvikling, læring og etablering av vennskap. Gjennom
vennskap utvikler barna evnen til godt samspill med andre barn, selvtillit, konflikthåndtering,
empati og mye mer.
Rammeplanen sier:
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.
Slik skal vi jobbe med fokusområdet vennskap:
Hovedmål:
Barna skal oppleve seg som betydningsfulle i en gruppe. Samtidig som de opplever seg og
andre som en viktig del av fellesskapet.
Delmål:
• Barna utvikler leke ferdigheter.
• Barna i Holmsåsen FUS barnehage skal bli møtt med aksept og oppleve seg som betydningsfulle for den de er uavhengig av kjønn, bakgrunn, etc.
• Barna opplever at de blir tatt på alvor av de voksne ved krenkelser i form av mobbing,
utestenging, slag med mer.
Tiltak:
Samarbeid på tvers av avdelingene organisert i løpet av året.
Smågrupper på tvers av avdelingene og innad på avdeling.
Anerkjenne det gode barna gjør for hverandre.
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1-2 år

3-4 år

Små og store lekegrupper.

Barnet øver seg på å undre seg
Barna lærer hvordan man samover hvordan den andre opplever handler med andre barn og vokssituasjoner i samspill og konflikter. ne i forskjellige situasjoner.

Rom og tid for toddler kultur.
Samlinger om vennskap.
Barna er med på å snakke om
hvordan vi skal være mot hverandre. Hva betyr det å være en
venn?

Vi dramatiserer konfliktsituasjoner
for å speile følelser og samspill.
Hva skjedde?

Førskolebarna

Barna gjøres kjent med menneskerettigheter og barnekonvensjonen
gjennom FN dagen, FUS dagen,
høytider og andre markeringer.

Hvordan skal vi være mot hverandre og hvordan skal vi ikke være
mot hverandre?
Hva gjør vi hvis noen er lei seg?
Snakke om forskjeller og at det er
helt greit å være annerledes.

BARNEHAGEN SKAL FREMME VENNSKAP OG FELLESSKAP
• 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.
Våre tiltak for å oppnå dette:
•
•
•
•
•
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Barna lærer om ulike kulturer og nasjonaliteter som er representert i barnehagen.
Vi markerer samefolkets dag 6/2, og FN dagen 24/10
Barna lærer hvordan man samhandler med andre barn og voksne i ulike situasjoner.
Barna besøker hverandre på tvers av avdelingene, og arrangerer ulike prosjekter sammen.
Vi har fellessamling en dag i uken.

Mål fra lov om barnehager og rammeplan
BARNEHAGENS VERDIGRUNNLAG
• 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
Våre tiltak for å oppnå dette:
• Informative beskjeder om hvordan barnet har sovet, spist, lekt – generelt hvordan dagen har vært for
barnet i hente- og bringesituasjoner.
• Vi utfordrer og støtter barna kroppslig ved for eksempel gjennom hinderløyper, aktivitetsdager, sport.
• Vi utfordrer og støtter barna kreativt ved å bruke forskjellige materialer/teknikker i skapende arbeid.
• Vi utfordrer og støtter barna intellektuelt ved åpne, filosofiske samtaler om temaer som opptar barna.

BARN OG BARNDOM
• Barnehagen er en forberedelse til aktiv deltagelse i samfunnet og bidrar til å legge grunnlaget for et godt
liv.
• Barna skal møtes som individer, og barnehagen skal ha respekt for barnets opplevelsesverden. Barns liv
påvirkes av omgivelsene, men barn påvirker også sine egne liv.
• Barnehagen skal gi rom for barnas ulike forutsetninger, perspektiver, og erfaringer og bidrar til at barna, i
fellesskap med andre, utvikler et positivt forhold til seg selv og tro på egne evner.
• Barna skal møtes med empati og få mulighet til å videreutvikle egen empati og evne til tilgivelse.
Våre tiltak for å oppnå dette:
• Vi er opptatt av barns opplevelse av hverdagen, og hjelpe de til å lære seg å sette ord på følelser og inntrykk, og på den måten styrke barnas selvfølelse.
• Barna skal bli møtt av trygge og omsorgsfulle voksne.
• Vi jobber for å ha en god atmosfære med mye humor og lek.
• Vi legger til rette for lek på barnas premisser.

DEMOKRATI
• Barnehagen skal fremme demokrati og være et inkluderende felleskap 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.
Våre tiltak for å oppnå dette:
• Barna møter voksne som lytter og er oppmerksomme til barnas signaler når de har et formidlingsbehov.
• Barnas innvendinger eller ønsker tas på alvor og legger grunnlag for avgjørelsene vi voksne tar.
• Barna får valg for å påvirke egen hverdag.
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MANGFOLD OG GJENSIDIG RESPEKT, LIKESTILLING OG LIKEVERD
• Barna skal få oppleve at det finnes mange måter å tenke, handle og leve på. Samtidig skal barnehagen gi
felles erfaringer og synliggjøre verdien i felleskap.
• Barnehagen skal bidra til at alle barn føler seg sett og anerkjent for den de er, og synliggjøre den enkeltes
plass og verdi i felleskapet.
• Barnehagen skal fremme nestekjærlighet, likeverd og likestilling uavhengig av kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, etnisitet, kultur, sosial status, språk, religion og livssyn.
Våre tiltak for å oppnå dette:
• Vi gjør os kjent med ulike religiøse/kulturelle verdier og livssyn.
• Utfordre barn til å se ting fra et annens perspektiv.
• Vi bruker praksisfortellinger til refleksjon på avdelingsmøter, personalmøter og planleggingsdager.
• Personalet reflekterer over sine egne holdninger for best mulig å kunne formidle og fremme likeverd og
likestilling.

BÆREKRAFTIG UTVIKLING, LIVSMESTRING OG HELSE
• Barna skal få erfaringer med å gi omsorg og ta vare på omgivelsene og naturen.
• Barnehagen skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og forbygge krenkelser
og mobbing.
• Personalet skal ha ett bevisst forhold til at barn kan være utsatt for omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep, og vite hvordan dette forebygges og oppdages.
Våre tiltak for å oppnå dette:
•
•
•
•

Vi møter barnas følelsene og opplevelse med forståelse og respekt.
Være voksne som tåler at barn snakker om vold, kropp og seksualitet uten å påføre de skam.
Barna møter voksne som tar dem på alvor.
Vi har fokus på gjenbruk og kildesortering.

BARNEHAGEN SKAL IVARETA BARNAS BEHOV FOR OMSORG OG LEK
• Omsorg er en forutsetning for barnas trygghet og trivsel, og for utvikling av empati og nestekjærlighet.
• Leken skal ha en sentral plass i barnehagen, og lekens egenverdi skal anerkjennes.
Våre tiltak for å oppnå dette:
•
•
•
•
•
•
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Barnehagen har en dagsrytme som tilrettelegger for ro, hvile og aktivitet.
Voksne møter konflikter med undring og anerkjennelse.
Barna møter empatiske voksne.
Barna blir bevisste på egne valg. Å velge, betyr også å velge bort noe annet.
Personalet tilrettelegger for små og store lekegrupper og gir rom for at leken varer over tid.
Barna møter lekende voksne som følger barnets initiativ.

BARNEHAGEN SKAL FREMME DANNING, LÆRING OG MEDVIRKNING
• Barnehagen skal bidra til at barna forstår felles verdier og normer som er viktige for fellesskapet.
• Barnehagen skal bidra til å fremme barnas tilhørighet til samfunnet, natur og kultur.
• Barna skal oppleve et stimulerende miljø som støtter opp om deres lyst til å leke, utforske, lære og mestre
ved å bruke hele kroppen og alle sanser i sine læringsprosesser.
• Barna skal ha rett til medvirkning tilpasset barnas alder og forutsetninger.
• Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet.
Våre tiltak for å oppnå dette:
• Barna opplever å bli møtt med respekt og lærer å lytte og ta hensyn til hverandre.
• Barna blir kjent med ulike følelsesuttrykk og får hjelp til å forstå og sette ord på egne følelser og reaksjoner.
• Vi har med oss aktuelle bøker på skogturer.
• Barna besøker biblioteket, skolen, bondegården og svømmehallen i nærmiljøet.
• Ansatte observerer det barnet viser interesse for, og tilrettelegger for å utvikle leken eller aktiviteten på
barnas premisser.
• Barnet blir møtt med anerkjennende kommunikasjon.
• Barna kan gå på besøk til andre avdelinger, søsken og venner.

SAMARBEID MELLOM HJEM OG BARNEHAGE
• 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
• Barnehagen skal legge til rette for foreldresamarbeidet og god dialog med foreldrene. Foreldresamarbeidet skal både skje på individnivå, med foreldrene til hvert enkelt barn, og på gruppenivå, gjennom foreldrerådet og samarbeidsutvalget.
• På individnivå 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.
Våre tiltak for å oppnå dette:
•
•
•
•
•
•
•
•

Daglig informasjon når barnet kommer og går fra barnehagen.
Foreldre får tilbud om 2 foreldresamtaler i løpet av året. Fler ved behov.
Det gjennomføres barnesamtaler i sammenheng med foreldresamtalene.
Barnehagen har foreldremøte to ganger i året.
Foreldrene til førskolebarna har eget foreldremøte med skolen og andre barnehager i nærmiljøet.
Barnehagen har foreldreråd som består av alle foreldrene i barnehagen og SU.
Barnehagen har flere årlige sosiale arrangementer hvor foreldrene er invitert.
MyKid bruk for informasjon, bilder og kontakt til foreldre.
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NÅR BARNET BEGYNNER 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 bedre kjent, etablere relasjoner og knytte seg til personalet og til andre barn.
• Når barnet begynner i barnehagen, skal personalet sørge for tett oppfølging den første tiden slik at barnet kan oppleve tilhørighet og trygghet til å leke, utforske og lære.
Våre tiltak for å oppnå dette:
• Barna får en omsorgsperson i oppstartstiden som følger ekstra godt med på barnet i tilvenningsperioden.
• Barna har tilvenning etter behov hvor foreldrene er med. Ved behov for lang tilvenning anbefaler vi kortere dager.
• Oppstart samtale med foreldre.

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.
Våre tiltak for å oppnå dette:
• Barna inviteres hyppig inn til avdelingen de skal begynne på i halvåret før overgangen.
• Barna får en fadder på den nye avdelingen.

OVERGANGEN MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE
• 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 legge til rette for at de eldste barna har med seg erfaringer, kunnskaper og ferdigheter
som kan gi dem et godt grunnlag og motivasjon for å begynne på skolen.
• Barnehagen skal bidra til at barna kan avslutte barnehagetiden på en god måte og møte skolen med nysgjerrighet og tro på egne evner.
Våre tiltak for å oppnå dette:
•
•
•
•
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Hvert år reiser vi på leirskole til Vangen Skistue, med eget opplegg.
Vi er på foreldremøte for førskolebarna på Toppåsen skole.
Barnehagen har førskolegruppe hvor barna får skolerettede oppgaver ut ifra individuelle forutsetninger.
Vi har lese venn prosjekt i samarbeid med 5. Klasse på Toppåsen skole.

DOKUMENTASJON OG VURDERING
• Dokumentasjon av personalets arbeid synliggjør hvordan personalet arbeider for å oppfylle kravene i
barnehageloven og rammeplanen.
• Dokumentasjonen av det pedagogiske arbeidet skal inngå i barnehagens arbeid med å planlegge, vurdere og utvikle den pedagogiske virksomheten.
• Barn har rett til vern om sin personlige integritet. Et etisk perspektiv skal derfor ligge til grunn ved dokumentasjon av barnegruppen og enkeltbarn.
• Barnehagen skal jevnlig vurdere det pedagogiske arbeidet.
Våre tiltak for å oppnå dette:
• Vi sender ut månedsbrev og månedsplan til barnas hjem hver måned.
• Vi har årlig brukerundersøkelse for foreldre hvor de kan vurdere og evaluere personalets arbeid og dokumentasjon.
• Bilder fra ulike aktiviteter og begivenheter legges ut med jevne mellomrom.
• Vi har avdelingsmøter der vi planlegger og evaluerer pedagogiske planer og oppfølging av disse.
• Vi har etisk refleksjon rundt bilder vi tar, bruken og måten de publiserer på.

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.
KOMMUNIKASJON, SPRÅK, TEKST
Gjennom arbeid med dette fagområdet ønsker vi å bidra til at barna tidlig tar i bruk kommunikasjon og
språk i sosial samhandling med andre barn og voksne, enten dette skjer verbalt eller nonverbalt. Evnen til å
kunne uttrykke seg og lytte er avgjørende for utvikling av sosial kompetanse, trivsel og vennskap.
Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold. Å få varierte og rike erfaringer er
avgjørende for å forstå begreper. Å samtale om opplevelser, tanker og følelser er nødvendig for utvikling av
et rikt språk. Tekst omfatter både skriftlige og muntlige fortellinger, poesi, dikt, rim, regler og sanger.
Barnehagen har eget bibliotek og spillrom.
Mål:
I barnehagen skal vi legge forholdene til rette for at barn skal utvikle et godt språk og gi uttrykk for sine
tanker, følelser og meninger og å utvikle glede ved å bruke språket.
1-2 år

3-4 år

Skolestartere

• Barna opplever nærhet og omsorg.
• Barna lærer å benevne ord og
sette ord på følelser i et naturlig
samspill med barn og voksne.
• Barna lærer seg å sette ord på
følelser og handlinger i konflikter og lytte til hverandre.
• Personalet er bevisst barnas
nonverbale og verbale språk.
• Barna tilegner seg et godt
kroppsspråk, de voksne er gode
rollemodeller.
• Barna får kjennskap til peke
bøker, bøker, sanger, rim og
regler.
• Barna er med på fellessamlinger.

• Barna øver på å bruke verbalt
språk i konflikter og å sette ord
på følelser.
• Barna har tilgang til alderstilpassede bøker og blir lest for i små
og store grupper.
• Barna blir kjent med rim og regler og kan leke med rytme og
ordlyder i språket.
• Barna får delta på samlinger og
fellessamlinger der de dramatiserer og synger.
• Barna blir oppmuntret til å gjenkjenne sin egen bokstav og navn.
• Barna går på turer til biblioteket
og låner temaaktuelle bøker.
• Barna lærer å bli identitetsbevisste som enkeltindivider.

• Barna introduseres for orientering.
• Barna blir kjent med skoleforberedende aktiviteter.
• 5. klasse fra nærskolen kommer
og leser bøker for førskolegruppa i regi av skolen.
• Barna øver på å ta ordet, vente
på tur og å rekke opp hånden.
• Barna oppmuntres til å gjenfortelle historier.
• Barna lærer å høre rytmer og
ordlyder i språket.
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KROPP, BEVEGELSE, MAT, HELSE
I løpet av småbarnsalderen tilegner barna seg grunnleggende motoriske ferdigheter, både på egenhånd og
i samspill med andre. Barn er kroppslige individer som uttrykker seg gjennom kroppen. Barns kontakt med
andre barn starter ofte med kroppslige signaler. Dette er av stor sosial betydning.
Godt kosthold og veksling mellom aktivitet og hvile er viktig for utviklingen av en sunn, velfungerende
kropp. Variert fysisk aktivitet ute- og innendørs er av stor betydning for barns utvikling. Aktiv bruk av naturen og nærmiljøet gir barna mange muligheter og variasjon.
Personalet skal ta vare på barnas helse og sikkerhet, og kunne utføre førstehjelp. Personalet legger opp til
varierte aktiviteter og utfordringer for barna både ute og inne.
Mål:
Barna utvikler både finmotoriske og grovmotoriske ferdigheter, og får et positivt forhold til sin egen kropp,
sunn mat og helse.
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1-2 år

3-4 år

Skolestartere

• Barna blir tilbudt et sunt og variert kosthold gjennom SmartMat. Barna blir oppfordret til å
smake på nye ingredienser.
• Barna får gode erfaringer med
uteliv til ulike årstider.
• Barna får en positiv selvoppfatning gjennom kroppslig
mestring, og videreutvikler seg
motorisk.
• Barna skaffer seg gode erfaringer med varierte og allsidige
bevegelser og utfordringer.
• Personalet bidrar til at barna
kan tilegne seg gode vaner
rundt kosthold, hygiene, aktivitet, måltider og hvile.
• Barna lærer å bli glade i naturen
og det å være ute i all slags vær.

• Vi oppfordrer barna til å smake
på ting.
• Barna er med på å lage mat.
• Vi legger opp til varierte aktiviteter og utfordringer både inne
og ute.
• Vi legger til rette for glede i naturen i all slags vær.
• Utvikle gleden ved å bruke naturen og lære å ta vare på den
og miljøet. Utvikle forståelse og
respekt for andre ved å godta
våre forskjeller og ulikheter.
• Få kunnskaper om sin egen
kropp, og la barna få forståelse
av betydningen av et sunt kosthold.
• Barna får trening i å bli selvstendig i toalett og påklednings
situasjoner.

• Barna deltar på førskolesvømming.
• Barna har hinderløype i skogen.
• Barna får varierte kroppslige utfordringer på Vangen leirskole.
• Førskolebarna får et særlig ansvar i måltidsituasjoner.

KUNST, KULTUR, KREATIVITET
Gjennom dette fagområdet skal barna få ta i bruk fantasien, kreativ tenkning og skaperglede. Barna skal
støttes i å være aktive og skape egne kunstneriske og kulturelle uttrykk.
Personalet i barnehagen skal gi barna mulighet til å oppleve kunst og kultur, og til selv å kunne uttrykke
seg estetisk.
Mål:
Barna skal få utfordre fantasien, kreativitet og skaperglede. Barna får muligheter til å uttrykke seg estetisk.
1-2 år
• Barna får prøve ulike materialer
i formingsaktiviteter. Fokus på
prosess og opplevelse.
• Barna får leke og bli kjent med
fargene.
• Barna tar del i ulike musikkuttrykk og dans.
• Barna deltar på ulike arrangementer i barnehagen.
• Barn og ansatte leker og dramatiserer eventyr.
• Barna maler med hender og
hele kroppen.
• Barn blir kjent med musikkinstrumenter.

3-4 år

Skolestartere

• Barna skal ha mulighet til å opp- • Barna kan planlegge egne
leve skaperglede ved å ta i bruk
kunstuttrykk, materialvalg og
sin egen fantasi.
teknikk.
• Barna bruker kroppen til å ut• Barna bruker andre materialer
trykke seg gjennom dans og
å male med, som bær og andre
drama.
ting man finner i skogen.
• Barna blir kjent med hvordan
• Barna har store og små formingsprosjekter i anledning
ulike typer redskap, materiell og
høytider og andre markeringer.
musikkinstrumenter brukes.
• Barna besøker bibliotek og
eventuelle utstillinger i nærområdet.
• Barna får kjennskap til primær
og sekundærfarger.
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NATUR, MILJØ, TEKNOLOGI
Vi tilrettelegger for utetid hver dag. Ved å bruke naturen bevisst ønsker vi å gi
barna et mangfold av opplevelser og aktiviteter til alle årstider, og i all slags vær. Barnas opplevelser og interesser blir utgangspunkt for kunnskap. Gjennom arbeidet med dette fagområdet ønsker vi også å gi barna begynnende forståelse for samspillet i naturen, menneskets påvirkning og miljøvern.
I barnehagen ser vi at naturens allsidighet gir rom for et mangfold av opplevelser og aktiviteter til alle årstider og i all slags vær. Fagområdet skal bidra til at barna blir kjent med, og får forståelse for biologisk mangfold, landskap, årstider og ulike værfenomen.
Mål:
Barn skal få en begynnende forståelse av betydningen bærekraftig utvikling. I dette inngår barns trygghet
til naturen, og en forståelse for samspillet mellom mennesket og naturen..
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1-2 år

3-4 år

Skolestartere

• Barna får oppleve gleden ved å
ferdes i naturen og undre seg
over naturens mangfoldighet
og få innsikt i natur, miljøvern
og samspill i naturen.
• Barna får erfaringer og kunnskap om dyr og planter.
• Personalet tar utgangspunkt i
barnas nysgjerrighet, interesser
og forutsetninger.
• Personalet stimulerer barna til å
oppleve med alle sansene, iaktta og undre seg over fenomener
og teknologi.
• Vi bruker naturen rundt oss, går
på oppdagelsesturer.
• Personalet og barna setter ord
på det vi ser og opplever.
• Barna deltar i bruken av tekniske hjelpemidler som data, kopimaskin, fotoapparat og video.

• Barna får erfare hvordan teknologi kan brukes i lek og i hverdagslivet.
• Barn og voksne går på turer i
nærmiljøet.
• Personalet og barna samtaler
om naturvern og samspill i naturen.
• Barna går natursti.
• Barna undrer seg med natureksperimenter.
• Barna går turer til bondegården.

• Barna har hovedansvaret når vi
følger prosessen rumpetroll til
frosk.
• Barna bruker bestemmelseslitteratur og oppslagsverk i sitt
møte med naturens biologiske
mangfold.
• Barna drar på årlig leirskole, til
Vangen Skistue.
• Barn er fremtiden. Vi må gi dem
kunnskaper som er grunnleggende for å redde verden.

ANTALL, ROM, FORM
Barn er opptatt av tall og telling. De systematiserer, leter etter sammenhenger og utforsker rom og form.
Fagområdet handler om å oppdage, utforske og skape strukturer og hjelper barna til å forstå sammenhenger i naturen, samfunnet og universet. Barnehagen skal synliggjøre sammenhenger og legge til rette for at
barna kan utforske og oppdage matematikk i dagligliv, i teknologi, natur, kunst og kultur og ved selv å være
kreative og skapende. Arbeid med fagområdet skal stimulere barnas undring, nysgjerrighet og motivasjon
for problemløsing.
Mål:
Barna utvikler sin matematiske kompetanse gjennom lek, eksperimentering, sammenligning og hverdagsaktiviteter.
1-2 år
• Barna blir kjent med geometriske former og figurer.
• Barna teller sammen med personalet i forskjellige situasjoner.
For eksempel måltid og samling.
• Barna blir kjent med eventyr,
sanger, rim og regler.

3-4 år
• Barna spiller ulike brettspill,
kortspill og memory sammen
med voksne og hverandre.
• Barna erfarer størrelser i sine
omgivelser og sammenligner
disse.
• Barna deltar på matlagingen,
måler opp ingredienser og
d
 ekker tralla.
• Barna blir kjent med
t allsymboler.

Skolestartere
• Barna får rebuser med tall og
symboler.
• Barna får erfaringer med mål
som lengde, høyde, vekt, tyngde, volum, temperatur og tid.
• Barna får en mengdeforståelse.
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ETIKK, RELIGION, FILOSOFI
Arbeid med dette fagområdet er med på å forme vår måte å oppfatte mennesker og verden på. Fagområdet vil være med på å prege våre verdier, normer og holdninger. Dette retter særlig oppmerksomhet mot
barnehagens samfunnsmandat og verdigrunnlag i et samfunn preget av livssynsmangfold. Barna skal få
kjennskap til markering av merkedager, høytider og tradisjoner i den kristne kulturarven og andre religioner og livssyn representert i barne- foreldre- og personalgruppa.
Mål:
Barnehagen skal legge til rette for gode verdier, holdninger og forståelse for samfunnet vi lever i.
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1-2 år

3-4 år

Skolestartere

• Barna blir introdusert for ulike
høytider representert på barnets avdeling.
• Personalet støtter barnet i å bli
kjent med egne og andres grenser.
• Personalet møter barnet med
anerkjennelse og respekt, og
tåler alle følelsesuttrykk.
• Personalet hjelper barnet til å
forstå og sette ord på egne følelser.

• Barna oppfordres til undring
over eksistensielle, etiske, religiøse, livssyns messige og filosofiske spørsmål.
• Barna og personalet snakker
sammen om hvordan vi skal
være mot hverandre? Hva betyr
det å være en venn? Hvordan
kan vi ivareta andre?
• Barna øver på å sette ord på
egne opplevelser og følelser.

• Personalet skaper rom for opplevelser, undring, ettertanke og
gode samtaler.
• Barna får erfaringer med religiøse høytider og andre kulturelle
uttrykk.
• Barna får fadderansvar for nye
barn på avdelingen i starten av
barnehageåret.
• Barna gis mulighet for å bli med
på tur til kirken til jul og påske.
• Barna blir kjent med menneskerettigheter og barnekonvensjonen.

NÆRMILJØ, SAMFUNN
Barnehagen skal bidra til at barn møter verden utenfor familien med tillit og nysgjerrighet. Barnehagen skal
legge vekt på å styrke kunnskap om, og tilknytning til lokalsamfunnet, natur, kunst og kultur, arbeidsliv,
tradisjoner og levesett. Barnas ulike erfaringer fra hjem, omgangskrets og reiser vil gi kunnskap om ulike
samfunn.
Barna skal utvikle positive holdninger til miljøet de lever i, og barnehagen vil bruke nærmiljøets ressurser til
gode opplevelser og læringsmuligheter tilpasset barnas forutsetninger og interesser.
Gjennom barns medvirkning i hverdagen i barnehagen ønsker vi å gi barna et tidlig innblikk i hva det vil si å
være en del av et demokratisk samfunn.
Mål:
Barna skal bli glade i sitt nærmiljø, få interesse for å bli nysgjerrig på det utenfor hjemmet og barnehagen.
Få erfaringer og oppleve at de er en del av et fellesskap. Få forståelse for ulikhetene i samfunnet og lære å
vise respekt for andre.
1-2 år

3-4 år

Skolestartere

• Barna går turer i nærmiljøet/
skogen.
• Barna får erfaringer i naturen, i
skogen og i trafikken
• Barna blir kjent med gjennom
utforskning og gode erfaringer.
• Vi bruker nærmiljøet til skogturer, bibliotek og lekeplasser.
• Barna bruker lekeplassen i borettslag i nærheten.
• Barna bruker kollektiv transport
til å komme seg rundt i nærmiljøet.

• Barna går på turer i nærmiljøet,
skogen, bibliotek og bondegården.
• Barna får forebyggende opplæring og kjennskap til Trygg
Trafikk og brannvern.
• Vi markerer FUS dagen.

• Barna får overordnet ansvar for
å kaste papp.
• Barna gjør seg kjent med nærskolen.
• Barnehagen besøker skolen på
besøksdager, skolen besøker
oss.
• Vi markerer FUS dagen.
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VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE
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.
Foreldrerådet
Består av alle foresatte i Holmsåsen FUS barnehage as og kalles sammen til foreldremøte to
ganger i året. Foreldrerepresentanter til SU velges på høstens foreldremøte, for ett år av gangen.
Bydel Søndre Nordstrand
Bydel Søndre Nordstrand 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.
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.
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.
Toppåsen skole
Dette er vår nærskole, og den skolen alle våre førskolebarn som regel sokner til. Vårt samarbeid er nedfelt i ett års hjul som revideres hver høst. Års hjulet gis ut til førskolebarnas
foresatte og ligger ute på vår hjemmeside. For mer informasjon om skolen se www.toppasen.
gs.oslo.no
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KOMPETANSEUTVIKLING AV PERSONALET
Det er de voksnes tilstedeværelse, fokus og uttrykk i møte med barna i hverdagen, som avgjør
og sikrer at vi når hovedmålene våre, og at barna får erfaringer og utvikler seg innen de ulike
fagområdene og målene fra rammeplanen. De voksnes rolle og kunnskapsutvikling jobber vi
kontinuerlig med for å sikre en høy kvalitet på tilbudet barna får i Holmsåsen FUS barnehage.
Gjennom barnehageåret vil det være flere faglige utviklingsarenaer for personalet.
Vårt satsningsområde i 2019/2020 er tema lek og læringsmiljø og positiv psykologi.
Tiltak:
• Avdelings- og ledermøter
• Individuell veiledning
• Ledermøter
• Faglig forum
I tillegg gjennomføres det:
• Personalmøter en gang i måneden
• Kurs som er rettet mot satsningsområdene våre
• 5 planleggingsdager i året
• FUS skolen
FUS har utarbeidet en egen kompetanseplan for alle de ansatte i FUS kjeden, som vi i Holmsåsen FUS bruker i vårt arbeid.
Utdrag fra FUS barnehagenes overordnede fagplan:
Overordnet fagplan for FUS barnehagene skal brukes som inspirasjonskilde og til kontinuerlig
forbedring av barnehagetilbudet vi tilbyr. Planen skal også peke ut en retning og vise FUS
barnehagenes modige valg. Vi vil at barna i FUS barnehagene skal kjenne at de er i Norges
beste barnehage og at de har et fortrinn når de begynner på skolen.
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«BARNET FØRST» – OG «EVALUERINGEN AV
TUNING IN TO KIDS I NORSKE BARNEHAGER»
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 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 barnehageåret 2019/ 2020. Barnet først bygger på et forskningsbasert program,
Tuning in to Kids (TIK), som har som mål 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. TIK lærer omsorgspersonene 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 kompetanseutviklingen. 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 intervensjonsgruppe mener vi de som får opplæring og trening i Tuning in to Kids og
CLASS-observasjoner det kommende barnehageåret. Kontrollgruppen vil få samme opplæring
og trening så snart forskningen er ferdig gjennomført, det påfølgende barnehageåret (2020/
2021).

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 reise. Dette 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 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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ÅRSPLAN 2019/2020
Aktivitet:

Dato/måned

Sommerstengt

Uke 28 og 29

Plandag 1

29. august

Plandag 2

30. august

Id

August

Foreldremøte høsten

16. september

Foreldresamtaler

Oktober/november og april/mai

FN-dagen

24. oktober

Plandag 3

01. november

Lucia

13. desember

Nissefest

19. desember

Plandag 4

27. januar

Vinteraktivitetsdag

Januar

Samefolkets dag

06. februar

Karneval

21. februar

Førskoletur til Vangen

11-13 mai

Påskefrokost

2. april

FUS dagen

23. april

Foreldremøte våren

5. mai

Id

Mai

Rusken

Mai

Dugnad

Mai

17. mai markering

15. mai

Plandag 5

14. april

Sommerfest

10.juni

Sommerstengt

Uke 28 og 29
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Kontaktinfo:
Holmsåsen FUS barnehage
Holmsåsen 59
1259 Oslo
Tlf: 952 23 742
Epost: dl.holmsasen@bhg.no
www.fus.no/holmsasen
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Barnehagenavn
Holmsåsen

