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Denne årsplanen skal vise hvordan barnehagen jobber for å oppfylle kravene i 
den nasjonale rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver. Årsplanen 
skal også beskrive hvordan vi jobber for å nå FUS sine felles målsetninger 
for barnehagene. Barnehagens årsplan er lagt frem for samarbeidsutvalget 
30.06.22

VISJON:
Sammen gir vi barndommen verdi:

Vennskap, lek og glede
og hverdagsmagi

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

Våre metoder for å jobbe mot visjonen:
Vennskap 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.

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.

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.

VERDIER:
Glødende, skapende og tilstedeværende

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

1. OM ÅRSPLANEN OG FUS SINE MÅL FOR BARNEHAGENE
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Våre metoder for å jobbe i tråd med verdiene:
• Ansatte er nysgjerrige og utforskende sammen 

med barna 
• Ansatte møter barns interesser og sier ja til barns 

initiativ. 
• Ansatte lytter til og anerkjenner barnas følelser 

og uttrykksformer.
• Ansatte har mot til å utfordre gamle vaner og 

skaper nye, forbedrede løsninger.
• Ansatte har holdningen “det er meg det kommer 

an på”.
• Ansatte er oppmerksomme og vi bryr oss om 

hverandre
• Vi viser engasjement, er løsningsorienterte og 

ser muligheter fremfor begrensninger.

HOVEDMÅL:
• FUS barn har et positivt selvbilde
• FUS barn er trygge og forskende, trives i lek og har vennekompetanse 
• FUS barn gleder seg til “resten av livet”, og vet at de har påvirkningsmulighet og at 

innspillene deres teller
• FUS barn har det gøy i barnehagen

Våre metoder for å jobbe mot målene:
• Ansatte bekrefter barna på en positiv og anerkjennende måte.
• Ansatte har kunnskap og kompetanse om hvordan skape gode relasjoner, samspill og 

vennskap.
• Ansatte deltar i lek og legger til rette for varierte leke- og aktivitetsmuligheter
• Ansatte er nysgjerrige og undrende sammen med barna, og skaper felles opplevelser 
• Ansatte legger til rette for barns medvirkning
• Ansatte hjelper barna med å håndtere alle følelser 

 

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

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

1. OM ÅRSPLANEN OG FUS SINE MÅL FOR BARNEHAGENE
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Holmsåsen FUS barnehage AS er en 4- avdelings barnehage med flott beliggenhet 
på Toppåsen 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 71 barn, fordelt på 2 store barn- og 2 småbarnsavdelinger. Barnetallet vil kunne 
endres i takt med alderssammensetningen av barnegruppen. 

Vi har 8 pedagoger fordelt på fire avdelinger. Med barnehagelærere, fagarbeidere,  
pedagogiske medarbeidere, kjøkkenassistent og daglig leder. Personalgruppen i Holmsåsen 
består av totalt 17 ansatte som har ulike faglige kvaliteter og kompetanse. 

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 
forståelse for deres livssituasjon. En god barnehage gir de ansatte yrkesglede og mulighet 
for faglig og personlig utvikling. En god barnehage er en trygg plass å være. 
Holmsåsen FUS barnehage jobber kontinuerlig for å være nettopp dette.

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 

Ønsker du å kontakte oss finner du kontaktinformasjon under:

Holmsåsen FUS barnehage  Holmsåsen 59 1259 Oslo
Telefon: 952 23 742
Daglig leder: 98 66 47 99 dl.holmsasen@bhg.no

Avdeling Eventyrskogen 95895944 eventyrskogen.holmsasen@bhg.no
Avdeling Månedalen 95895945 manedalen.holmsasen@bhg.no
Avdeling Soltoppen 95895946 soltoppen.holmsasen@bhg.no
Avdeling Trollfossen 95895947 trollfossen.holmsasen@bhg.no 
Hjemmeside:  https://fus.no/holmsasen

2. OM BARNEHAGEN
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BARN OG BARNDOM 
«Barna skal møtes som individer, og barnehagen 
skal ha respekt for barnets opplevelsesverden. 
Barns liv påvirkers av omgivelsene, men barn 
påvirker også sine egne liv.»
 (Rammeplan for barnehagen 2017). 

Vårt syn på barn og barndom:
• Vi gir rom for at barna i vår barnehage 

skal få være aktive, deltagende og 
medskapende i egen hverdag. De møter 
voksne som er trygge omsorgsgivere og 
gode rollemodeller. Vi er opptatt av å 
bygge gode relasjoner og anser leken som 
en arena for læring og barns utvikling.

• 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 og interesser

«Barnehagens verdigrunnlag skal formidles, praktiseres og oppleves i alle deler av 
barnehagens pedagogiske arbeid. Barndommen har egenverdi, og barnehagen skal ha en 
helhetlig tilnærming til barnas utvikling. Barnehagens samfunnsmandat er, i samarbeid og 
forståelse med hjemmet, å ivareta barnas behov for omsorg og lek og fremme læring og 
danning som grunnlag for allsidig utvikling.»
 (Rammeplan for barnehagen 2017)

2. OM BARNEHAGEN 3. VÅRT VERDIGRUNNLAG 
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MANGFOLD OG GJENSIDIG RESPEKT
«Barnehagen skal fremme respekt for menneskeverdet ved å synliggjøre, verdsette og fremme 
mangfold og gjensidig respekt. Barnehagen skal bidra til at alle barn føler seg sett og anerkjent 
for den de er, og synliggjøre den enkeltes plass og verdi i fellesskapet. Barnehagen skal legge til 
rette for kulturmøter, gi rom for barnas egen kulturskaping og bidra til at alle barn kan få oppleve 
glede og mestring i sosiale og kulturelle fellesskap.»
 (Rammeplan for barnehagen 2017)

Hva gjør vi for å fremme mangfold og gjensidig respekt:
• Gjennom sang og fortellinger og samtaler formidler vi ulikheter og skaper en toleranse 

for hverandre og mennesket som individ.
• Vi oppsøker ulike hellige rom i nærmiljøet og tilhørende religioner representert i 

barnegruppen
• Barna skal få oppleve at det finnes ulike måter å tenke, handle og leve på. Vi skal gi felles 

erfaringer og synliggjøre verdien i fellesskapet.

DEMOKRATI
«Barnehagen skal fremme demokrati og være et inkluderende 
fellesskap der alle får anledning til å ytre seg, bli hørt og 
delta. Gjennom å delta i barnehagens fellesskap skal barna få 
mulighet til å utvikle forståelse for samfunnet og den verden 
de er en del av.»
 (Rammeplan for barnehagen 2017)

Våre metoder for å fremme demokrati:
• Vi er lydhøre og tilstede der barna er. Vi er opptatt av at 

barna skal få mulighet til å velge og kunne stå i egne valg. 
• 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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BÆREKRAFTIG UTVIKLING
«Bærekraftig utvikling omfatter natur, økonomi og sosiale forhold og er en forutsetning for 
å ta vare på livet på jorden slik vi kjenner det. Barnehagen skal bidra til at barna kan forstå 
at dagens handlinger har konsekvenser for fremtiden.»
 (Rammeplan for barnehagen 2017)

Våre metoder for å fremme bærekraftig utvikling:
• Vi gir barna innsikt i naturvern og dyrevern.
• Barnehagen kildesorterer, bruker gjenbruksmaterialer og eksperimenterer med ulike 

naturmaterialer.
• Vi serverer sunn og bærekraftig mat i barnehagen og minimerer matsvinn.
• Vi tar vare på omgivelsene våre ute og inne.

LIKESTILLING OG LIKEVERD
«Barnehagen skal fremme likeverd og likestilling uavhengig av 
kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet og 
kjønnsuttrykk, etnisitet, kultur, sosial status, språk, religion og 
livssyn. Barnehagen skal motvirke alle former for diskriminering 
og fremme nestekjærlighet.»
 (Rammeplan for barnehagen 2017)

Våre metoder for å fremme likestilling og likeverd:
• Vi gir alle barn like muligheter til å bli sett og hørt. 
• Vi oppmuntrer alle barn til å delta i fellesskapet ut ifra 

deres forutsetninger og premisser.
• Vi synliggjør forskjeller som er representert i 

barnegruppene, deres familier og i personalgruppen. 
• Vi synliggjør at vi har et mangfold, med ulike individer, 

hvor alle bidrar til et fellesskap hvor det er godt å 
være.
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Våre metoder for å fremme livsmestring og helse:
• Vi jobber med å skape gode klimaer i barnegruppene. 
• Vi tar barn på alvor og møter barnas følelser og opplevelser med forståelse og respekt.
• Vi er voksne som tåler at barn snakker om vold, kropp og seksualitet uten å påføre de 

skam. 
• Vi benytter oss av materialet i Stine Sofies barnehagepakke, og har et egen “Barnas 

verneombud” med ekstra kompetanse innenfor temaet.

Link til handlingsplan for trygt og godt barnehagemiljø 
https://fus.no/files/barnehager/files/98/Handlingsplan%20for%20psykososialt%20
milj%C3%B8_62bee3af82cb3.pdf

 

LIVSMESTRING OG HELSE
«Barnehagen skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og 
forebygge krenkelser og mobbing. Barna skal få støtte i å mestre motgang, håndtere 
utfordringer og bli kjent med egne og andres følelser. Barnehagen skal være en arena for 
daglig fysisk aktivitet og fremme barnas bevegelsesglede og motoriske utvikling. Måltider og 
matlaging i barnehagen skal gi barna et grunnlag for å utvikle matglede og sunne helsevaner.»
 (Rammeplan for barnehagen 2017)

https://fus.no/files/barnehager/files/98/Handlingsplan%20for%20psykososialt%20milj%C3%B8_62bee3af82cb3.pdf
https://fus.no/files/barnehager/files/98/Handlingsplan%20for%20psykososialt%20milj%C3%B8_62bee3af82cb3.pdf
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«Barnehagens innhold skal være allsidig, variert og tilpasset enkeltbarnet og barnegruppen. 
I barnehagen skal barna få leke og utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. Arbeidet 
med omsorg, danning, lek, læring, sosial kompetanse og kommunikasjon og språk skal ses 
i sammenheng og samlet bidra til barns allsidige utvikling.»
 (Rammeplan for barnehagen 2017)

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

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

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

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

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

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

4. BARNEHAGENS FORMÅL OG INNHOLD
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ORGANISERING
OG LEDELSE

LÆRINGS-
STØTTE

SOSIO-
EMOSJONELL 
STØTTE OG 
VEILEDNING

- Positivt og negativt klima

- Sensitive voksne - 
trygge barn

- Barns perspektiv 
og medvirkning

- Variasjon

- Tilbakemeldinger
- Begrepsutvikling 

forståelse
og dybdelæring

- Egenledelse i 
lek og læring

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

- Emosjonskompetanse
- Emosjonsveiledning

- Språkstøtte

ORGANISERING OG LEDELSE:
Gruppeledelse og veiledning: er proaktiv og forebygger, gir trygge og forutsigbare rammer.

Tilrettelegge for lek, læring og overganger: klare rutiner, sikrer flytende overganger, barna 
kjenner til regler, lite venting.

Variasjon: varierte materialer i barns høyde, barnefokus, effektiv tilrettelegging.

LÆRINGSSTØTTE:
Begrepsutvikling, forståelse og dybdelæring: integrerer ny kunnskap til etablert kunnskap,  
bidrar til økt kunnskap knyttet til hverdagsopplevelser, skaper sammenhenger i barnas liv,  
utfordrer til barns tenkning og problemløsning.

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

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

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

4. BARNEHAGENS FORMÅL OG INNHOLD
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SLIK ARBEIDER VI MED BARNET FØRST:
Holmsåsen FUS barnehage har jobbet aktivt med dette i to år. Vi har fordypet oss spesielt 
i områdene Sosioemosjonell støtte og veiledning og Organisering og ledelse. To av våre 
ansatte er CLASS sertifiserte og alle ansatte er kurset i Tuning In to kids. 

“Barnet først” innebærer at alt vi gjør skal være til barns beste. Vi jobber kontinuerlig på 
individ og gruppenivå, med å øke vår kompetanse og forbedre våre arbeidsprosesser til det 
beste for barnet og barnegruppene.

Vi legger til rette for at ditt barn får medvirke i et positivt klima 
Målet er positiv kommunikasjon, respekt og sensitivitet samt fravær av krenkelser. Barnet 
ditt og de ansatte trives åpenbart sammen, ansatte evner å ta barnets perspektiv og deler 
ulike aktiviteter.  

Vi legger til rette for barns utforsking, utvikling og læring 
Vi skal legge til rette for barnets utforsking og læring gjennom førstehåndserfaringer, vi gir 
støtte til barnets språkutvikling og sikrer felles undring, refleksjoner og problemløsning. 

Vi sikrer god flyt og organisering av avdelingen 
Vi er proaktive og gir barna veiledning og tydelige forventninger om hvordan vi ønsker at 
vi sammen skal fungere som gruppe. Uhensiktsmessig venting for barna skal minimeres. 
Det skal være en variasjon i det pedagogiske arbeidet for å sikre barnas engasjement og 
interesse.
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Våre metoder for å sikre barns medvirkning:
• Vi tilrettelegger for at barna skal oppleve et miljø som er stimulerende som støtter barnas 

fantasi og lyst til å leke. 
• Vi bidrar til at barna forstår felles verdier og normer og følelsen av et fellesskap
• Vi danner et fellesskap der barna føler på medvirkning tilpasset egen alder og 

forutsetninger

«Barnehagen skal ivareta barnas rett til medvirkning ved å legge til rette for og oppmuntre til at 
barna kan få gitt uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet.  Alle barn skal få erfare 
å få innflytelse på det som skjer i barnehagen på måter som er tilpasset barnas alder, erfaringer, 
individuelle forutsetninger og behov.»
 (Rammeplan for barnehagen 2017)

5. BARNS MEDVIRKNING
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«Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, 
og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Samarbeidet mellom hjemmet 
og barnehagen skal alltid ha barnets beste som mål. Foreldrene og barnehagens personale har et 
felles ansvar for barnets trivsel og utvikling.»
 (Rammeplan for barnehagen 2017)

FORELDRESAMARBEID:
Våre metoder for å skape et godt foreldresamarbeid:
• Vi legger til rette for god dialog med foreldrene hvor det er lav terskel for å stille 

spørsmål.
• Vi etterstreber en god informasjonsflyt hvor foreldrene opplever å få den informasjonen 

de trenger.
• Vi legger til rette for et godt foreldresamarbeid fra start, samarbeidet skal skje på 

individnivå, gruppenivå og gjennom foreldrerådet og samarbeidsutvalget.
• Vi bruker MyKid som plattform for informasjonsdeling og bildedeling hvor foreldre og 

foresatte får innblikk i barnehagehverdagen.

SAMARBEID MED ANDRE INSTANSER:
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.
 

6. SAMARBEID
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Pedagogisk fagsenter
Pedagogisk fagsenter er en veilednings-
tjeneste 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
 
Praksisbarnehage
Vi tar imot studenter fra ulike universitet 
og høgskoler i landet. Dette er bidrag til 
faglig utvikling og refleksjon for personalet 
og en spennende tid for barnegruppen der 
studentene oppholder seg.

6. SAMARBEID
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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. 
 (Rammeplan for barnehagen 2017)

Våre metoder for å sikre en god overgang innad i barnehagen:
• Overflytting til ny avdeling er tema på vårens foreldresamtale. 
• Foresatte mottar informasjon om neste års barnegrupper og hvordan tilvenningen skal 

foregå.
• Barna får et velkomstbrev fra den nye avdelingen med informasjon og bilde av de som 

jobber der.
• Personalet starter tilvenning etter påske, med fastsatte dager der barna får komme på 

avdelingen og leke og bli kjent.
• Neste års førskolebarn fungerer som faddere for de som skal starte på avdelingen og får 

ansvar for å ta litt ekstra vare på de minste.
• Vi inviterer foreldre med på tilvenningsbesøk på ny avdeling i juni.
• Personalet har overføringsavtaler der de deler nyttig informasjon om barnet. 
• Vi tilbyr bli kjent samtale med foreldrene i juni og oppfølgingssamtale i august.

TILVENNING I BARNEHAGEN
Våre metoder for å sikre en trygg og god tilvenning:
• Barna har tilvenning etter behov hvor foreldrene er med. Vi anbefaler at foresatte setter 

av fem dager til tilvenning. Barna kan ha behov for kortere dager i starten.
• Barna får en tilknytningsperson i oppstartstiden som tar litt ekstra ansvar for barnet i 

tilvenningsperioden.
• Foreldremøte for nye foreldre på våren.
• Bli kjent samtale med foreldre før oppstart og oppfølgingssamtale ca. tre uker etter 

oppstart. Vi tilbyr også hjemmebesøk for de som ønsker dette, da kommer vi hjem og blir 
kjent med barnet og foreldrene på deres trygge arena.

• Leke-besøk i juni.

«Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene legge til rette for at barnet kan få en trygg og god 
start i barnehagen. Barnehagen skal tilpasse rutiner og organisere tid og rom slik at barnet får tid 
til å bli kjent, etablere relasjoner og knytte seg til personalet og til andre barn.»
 (Rammeplan for barnehagen 2017)

7. OVERGANGER

https://fus.no/files/barnehager/files/44/Tilvenning%20i%20S%C3%B8re%20Neset%20FUS%20barnehage_60b5dd30041b4.pdf
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OVERGANG MELLOM BARNEHAGE TIL SKOLE
Barnehagen skal i samarbeid med foreldre og skolen legge til rette for 
at barna kan få en trygg og god overgang fra barnehage til skole og 
eventuelt skolefritidsordning. De eldste barna skal få mulighet til å glede 
seg til å begynne på skolen og oppleve at det er en sammenheng mellom 
barnehagen og skolen. Barnehagen skal bidra til at barna kan avslutte 
barnehagetiden på en god måte og møte skolen med nysgjerrighet og tro 
på egne evner.
 (Rammeplan for barnehagen 2017)

Våre metoder for å sikre en god overgang til skolen:
• Vi bruker året før skolestart som en tilvenning med fokus på 

selvstendighet, sosial kompetanse og mestring.
• Vi har tilgang på skolens lokaler og besøker dette en gang i uken, dette 

for at barna blir kjent med området og venner seg til skolen.
• Vi legger til rette for at barna skal glede seg til å begynne på skolen og 

oppleve at det er en sammenheng mellom barnehagen og skolen. 
• Vi gjennomfører førskolegruppe en gang i uken. 
• Vi følger Oslostandards mal “dette er meg” for overgang mellom 

barnehage og skole. Dette innebærer blant annet lesevenn prosjekt 
med 5. klasse på Toppåsen skole, hospiteringsbesøk fra Toppåsen skole 
i førskolegruppa, foreldremøte på våren og samarbeidsmøter mellom 
pedagoger i barnehagen, AKS og skolen i løpet av barnehageåret.

7. OVERGANGER
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«Målet med barnehagen som pedagogisk virksomhet, er å gi barna et tilrettelagt tilbud i 
tråd med barnehageloven og rammeplanen. For å oppnå dette skal barnehagen være en 
lærende organisasjon, og det pedagogiske arbeidet skal være begrunnet i barnehageloven 
og rammeplanen.»
 (Rammeplan for barnehagen 2017)

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

Våre metoder for å opprettholde en lærende organisasjon: 
• Ansatte er med på kompetanseutvikling innen Barnet først
• Ansatte holder seg faglig oppdatert, og deltar i faglige refleksjoner i ulke fora
• Ansatte deltar på veiledninger, utviklingssamtaler, kurs, fagdager og ulike møter hvor 

målet er å sammen utvikle barnehagen
• Vi deltar på eksterne kurs med bydel eller andre aktører dersom det passer mht. våre 

utviklingsplaner.

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

Våre metoder for planlegging:
• Vi observerer barnas interesser, og legger opp lekemiljø og aktiviteter etter. dette.
• Vi følger internt årshjul, for temaarbeid knyttet opp mot de ulike fagområdene.
• Vi jobber aktivt med rammeplan, årsplan og månedsplaner.

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

Våre metoder for vurdering:
• Barnas interesser, handlinger og tilbakemeldinger blir tatt med i vurderingen av 

barnehagens innhold. 
• Vi gjennomfører barnesamtaler med førskolebarna.
• Vi jobber kontinuerlig med barnet først, og evaluerer og vurderer jevnlig våre 

rutiner og aktiviteter for å sikre best mulig kvalitet i alle situasjoner gjennom 
dagen.

• Vi bruker CLASS observasjonsverktøy og tilbakemeldingsrapporter etter 
observasjoner aktivt.

• Vi tar foresattes tilbakemeldinger og synspunkter på barnehagens drift og innhold 
på alvor.

• Vi jobber aktivt med tiltak etter handlingsplan for UDIR undersøkelsen. 
• Ansatte vurderer og reflekterer jevnlig sitt arbeid og barnehagetilbudet i ulke fora 

som avdelingsmøter, faglig forum, lederteam og personalmøter. 

DOKUMENTASJON
«Dokumentasjon av personalets arbeid synliggjør hvordan personalet arbeider for å oppfylle 
kravene i barnehageloven og rammeplanen. Dokumentasjon av det pedagogiske arbeidet 
skal inngå i barnehagens arbeid med å planlegge, vurdere og utvikle den pedagogiske 
virksomheten.»
 (Rammeplan for barnehagen 2017)

Våre metoder for dokumentasjon:
• Vi bruke Mykid som plattform for dokumentasjon ved å skrive om dagen i dag og legge 

ut bilder fra barnehagehverdagen. 
• Kalender i Mykid gir informasjon om barnehagens innhold og ulike aktiviteter.
• Vi skriver månedsplaner med pedagogisk tilbakeblikk. 
• Benytter oss av ulike sjekklister
• Ansatte utveksler informasjon med foreldre ved levering og henting. 
• Vi tilbyr foreldresamtaler og foreldremøter

8. BARNEHAGEN SOM PEDAGOGISK VIRKSOMHET
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TILRETTELEGGING AV DET ALLMENNPEDAGOGISKE TILBUDET FOR BARN SOM  
TRENGER EKSTRA STØTTE
«Barnehagen skal tilpasse det allmennpedagogiske tilbudet etter barnas behov og 
forutsetninger, også når noen barn har behov for ekstra støtte i kortere eller lengre 
perioder. Barnehagen skal sørge for at barn som trenger ekstra støtte, tidlig får den 
sosiale, pedagogiske og/eller fysiske tilretteleggingen som er nødvendig for å gi barnet et 
inkluderende og likeverdig tilbud. Inkludering i barnehagen handler også om tilrettelegging 
for sosial deltakelse. Hvis det er grunn til å tro at barnets behov ikke kan dekkes innenfor 
det allmennpedagogiske tilbudet, skal barnehagen opplyse foreldrene om retten til å kreve 
en sakkyndig vurdering av om barnet har behov for spesialpedagogisk hjelp.»
 (Rammeplan for barnehagen 2017).

Våre metoder for tilrettelegging av det allmennpedagogiske tilbudet:
• Vi går aktivt inn for å inkludere barna i fellesskapet og tilrettelegger for ulike behov.
• Vi tilrettelegger for at alle barn skal få støtte og gis utfordringer ut fra egne forutsetninger 

og interesser. 
• Vi bruker dagstavle og bildekort for å enklere beskrive dagens innhold.
• Vi deler barna inn i mindre grupper for ekstra støtte og veiledning.
• Vi bruker ulike observasjonsverktøy når vi trenger å kartlegge om barn trenger ekstra støtte.
• Vi involverer foresatte tidlig for best mulig oppfølging, og samarbeid om tiltak for barnets 

beste. 
• Vi sørger for godt samarbeid med eksterne for å sikre en god sammenheng i  

spesialpedagogiske og allmennpedagogiske tiltak. 
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MÅNED OG TEMA DATO OG INNHOLD
August
Tema: vennskap / tilknytning

Tilvenningssamtaler ca. 2 uker etter oppstart for barn 
som har startet i barnehagen eller byttet avdeling.

September
Tema: Vennskap  
og tilknytning

1. og 2. september, planleggingsdager
Uke 38: Brannvernuke
29. september: Foreldremøte for alle foreldre

Oktober
Tema: Kropp, bevegelse,  
mat og helse

24. oktober, Markering av FN dagen 
Foreldresamtaler høst uke 40 - 45
Foreldremøte for barn som skal begynne på skolen

November
Tema: Kropp, bevegelse,  
mat og helse

3. november Divali
11. november: Planleggingsdag

Desember
Tema: Etikk, religion og filosofi

13. desember: Lucia markering
16. desember: Nissefest
21. desember: Barnas julebord

Januar
Tema: Kommunikasjon,  
språk og tekst

12. Januar Vinteraktivitetsdag
27. Januar planleggingsdag

Februar
Tema: Kommunikasjon,  
språk og tekst

6. februar: Markering av Samefolkets dag
17. februar: Karneval

Mars
Tema: Antall, rom og form

Foreldresamtaler vår uke 10-13
22. mars Ramadan starter
Markering av barnehagedagen. 
Nasjonal dato og tema. 

April
Tema: Natur, miljø  
og teknologi

3. – 10. april påske
18. april: Foreldremøte for alle foreldre i Holmsåsen
Fredag 21 Eid
Lørdag 22 Eid
24. April Dugnad
27. April FUS dagen
28. April Planleggingsdag
Tilvenning fra småbarn til storebarn etter påske

Mai
Tema: Natur, miljø og teknologi

8-10. Mai Vangen for førskolebarna
16. Mai  17 mai markering

Juni
Tema: Kunst kultur  
og kreativitet

Markering av mangfold
8. juni Sommerfest med barn og foreldre 
Bli kjent samtaler nye barn. 
Besøksdager nye barn.

Juli Sommerferieavvikling. 
Barnehagen er sommerstengt uke 28 og 29

9. ÅRSHJUL
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Kontaktinfo:
Daglig leder:
Anne Fagerli

Tlf: 98 66 47 99
Epost: dl.holmsasen@bhg.no

Besøksadresse:
Holmsåsen 59 

1259 Oslo
Tlf: 952 23 742

www.fus.no/holmsasen

HolmsåsenBarnehagenavn
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