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Fosshagen utdanningsbarnehage

Avdeling 2. småbarn:
Pedagogisk leiar: Marte Gausemel (100%)
Barnehagelærar: Malin Aanes Dahl (100% frå 11.02.21)
Barne- og ungdomsarbeidar: Heidi Rutlin (100%)
Assistent: Vigdis Aafedt Gurvin (100%)

Avdeling 3. småbarn:
Pedagogisk leiar: Beate Bondevik (100%)
Barnehagelærar: Jarand Øvreengen Røneid (50%)
Barne- og ungdomsarbeidar: Britt Loftesnes (100%)
Barne- og ungdomsarbeidar: Silje Loftesnes Fardal (100%)

Avdeling 4 småbarn:
Pedagogisk leiar: Susanne Hatlestad Kirkebø (100%)
Barnehagelærar: Jarand Øvreengen Røneid (50%)
Barne- og ungdomsarbeidar: Anita Sva (100%)
Barne- og ungdomsarbeidar: Lene Nornes Madsen (80%)

Fosshagen utdanningsbarnehage er ein kommunal barnehage med sju avdelingar, og blir driven etter Lov om 
barnehage, Forskrift til lova; Rammeplan for innhaldet i og oppgåvene til barnehagen og kommunale vedtekter.

Tilsette
Styrar: Heidi Austrheim (100%)

Assisterande styrar: Mari Engesæter (30%)

Avdeling 1 storbarn:
Pedagogisk leiar: Liv Kari Salte Selseng (90%)
Barnehagelærar: Mari Engesæter (60%)
Barne- og ungdomsarbeidar: Silje Vindedal Espe (100%)
Barne- og ungdomsarbeidar: Birgitte Grindedal (100%)
Assistent: Yvonne Nshimirimana (40%)

Avdeling 1 småbarn:
Pedagogisk leiar: Silje Skjeldestad (80%)
Barnehagelærar: Natalie Knutson Halland (100%)
Barnehagelærar: Irmelin Drage (20%)
Barne- og ungdomsarbeidar: Monica Sandøy (100%)



Barnehagen som 
pedagogisk verksemd

• Barnehagen skal vere ei pedagogisk verksemd som skal 
planleggjast og vurderast. Barn og foreldre har rett til å 
medverke i desse prosessane. Målet er å gi barna eit tilrettelagt 
tilbod i tråd med barnehagelova og rammeplanen.

• Barnehagen skal utarbeide ein årsplan. Denne skal vere ein 
arbeidsreiskap for personalet og dokumentasjon på vala og 
grunngivingane til barnehagen. Den skal og gi informasjon om 
barnehagen sitt pedagogiske arbeid til myndigheitsnivå, 
samarbeidspartane til barnehagen og andre interesserte.

• Årsplanen skal vise korleis barnehagen vil arbeide for å omsetje 
formålet og innhaldet i rammeplanen og dei lokale 
tilpassingane i pedagogisk praksis.



Fyrste året i ny 
barnehage
Det er mykje som skal på plass i ein heilt ny 
barnehage. Dette fyrste året skal vi verte 
kjent med kvarandre, med bygget og med 
nærmiljøet vårt. Året vil naturleg nok også 
verte prega av korona-situasjonen.

Vi ynskjer å utvikle ein leikande, skapande og 
lærande kultur. Barn, tilsette og foreldre skal 
trivast og glede seg over å vere i Fosshagen 
utdanningsbarnehage. Kvardagane skal 
pregast av humor, leik og utforsking. I løpet av 
året vil vi arbeide med å utvikle gode rutinar 
og bygge opp eit rikt leike- og læringsmiljø.



Omsorg og danning

I Fosshagen utdanningsbarnehage skal alle barn vere trygge, oppleve omsorg 
og glede over å vere saman. Dette betyr at personalet skal:

• vere ein trygg base for barna ved å vere tilgjengelege og til stades der 
barna er

• trøyste barn som er lei seg og hjelpe barn til å regulere kjenslene sine ved 
å setje ord på følelsane sine

• la barna få utforske omverda og legge til rette for at barna opplever å 
meistre sjølve

• le og tøyse saman med barna. Personale ler aldri av barna, vi ler saman 
med dei

• dele barna i mindre grupper for å legge til rette for meiningsfylte 
opplevingar, støtte barna sin aktivitet og verdsetje barna sine ulike behov

• rettleie og hjelpe barna når dei treng å vise omsyn til kvarandre

• undre seg og reflektere saman med barna



Barns medverknad

• Barn har rett til å verte høyrt og tekne omsyn til i kvardagen og under 
planlegging. Medverknad handlar både om å styrke individet sin rett til deltaking
og integritet, men også å styrke fellesskapet og opplevinga av å høyre til i ei
gruppe. Å vere aktiv deltakar i ei gruppe vil seie at barna får oppleve at det dei
uttrykker vert teke på alvor, samstundes som dei lærer å ta omsyn til det andre
uttrykker og ynskjer.

• I Fosshagen utdanningsbarnehage skal alle barn oppleve å ha innflytelse på
det som skjer i barnehagen. Dette betyr at personalet skal:

• Lytte til barna og prøve å forstå det barna vil formidle. Gjennomføre
barnesamtalar med dei eldste.

• Vere nysgjerrig på korleis barn opplever og utforskar omverda

• Møte barn sine uttrykk med anerkjenning og gi rom for mange måtar å 
uttrykke seg på

• Observere og dokumentere barna sine opplevingar og bruke
dokumentasjonen aktivt i vidare planlegging

• Følgje opp barna sine initiativ og interesser både i her-og-no-situasjonar og i
planlegging

• Legge til rette for at barna skal meistre mest mogeleg sjølv

• Passe på at barna ikkje får meir ansvar enn dei er rusta til å ta



Leik og læring

Leiken har ein sentral plass i Fosshagen utdanningsbarnehage. Barn treng å 
leike for å lære om seg sjølve og omverda. Å leike inneber å oppleve
meistring og livsglede. I alderen 0-6 år utviklar og lærer barn meir enn i
nokon annan fase i livet. Denne læringa går først og fremst føre seg i leiken. 
Vi vil støtte og utvikle barna sin leikekompetanse og arbeide forebyggande
gjennom blant anna språkstimulering og fysisk aktivitet.

Personalet skal:

• organisere rom, tid og leikemateriale for å inspirere til ulike typar leik og 
legg til rette for utvikling av leiketema

• rettleie barna dersom leiken medfører uheldige samspelmønster

• ta initiativ til leik og bidra til at alle kjem inn i leiken

• vere bevisste på og vurdere si eiga rolle og deltaking i leiken

• inspirere barna til leik, undring og skapande aktivitetar i lag

• ha språkstimulerande aktivitetar og arbeide mellom anna med 
munnmotorikk

• sikre at alle barna vert lest for

• synge saman med barna

• la barna få bruke kroppen aktivt og utfordre barna motorisk



Dei yngste

Dei yngste barna treng mykje omsorg, kjærleik og tryggleik. Dei 
skal oppleve at nokon bryr seg om dei og har tid til dei. Måltid, 
kvile, planlagde aktivitetar og leik inne/ute er lagt opp for å skape 
tryggleik og variasjon. Arbeidet med fagområda tilpassast alder og 
interessene til barna. Dei yngste brukar kroppen og sansane sine 
aktivt for å lære å leike i lag.

Personalet i barnehagen skal:

• vere trygge tilknytingspersonar for barna

• vise omsorg gjennom inntoning, sensitivitet, smil, latter og 
trøyst

• ta seg tid til å utforske og vere nysgjerrige på omverda saman 
med barna

• bruke tid til samtale og samspel med barna i situasjonar som 
stell, måltid og påkledning

• la barna få bruke kropp og stemme i leiken saman

• Leike, synge og bevege seg i lag med barna



Overgangar

Oppstart i barnehagen

Barn og foreldre får tilbod om å komme på besøk i barnehagen før 
oppstart. Barna får ein primærkontakt som følgjer barnet den fyrste 
tida i barnehagen. Fokuset den fyrste tida vert å etablere tryggleik, 
faste rutinar og bli kjende barna sine behov og dei andre barna og 
vaksne på avdelinga. Foreldre får tilbod om oppstartssamtale.

Overgangar i barnehagen

Ved overgang til stor avdeling gjer vi oss kjent med område ute og inne 
gjennom å gå på besøk. Vi gjennomfører oppstartsamtalar.

Overgang til skulen

Sogndal kommune har eigen rutine og plan for å sikre ein trygg og 
god overgang frå barnehage til skule;

https://www.furuli-
bhg.no/files/2018/04/plan_for_overgang_barnehage_skule.pdf

https://www.furuli-bhg.no/files/2018/04/plan_for_overgang_barnehage_skule.pdf


Den digitale praksisen til 
barnehagen

• IKT skal nyttast som ein pedagogisk arbeidsmåte. IKT som 
arbeidsmåte bidreg til å skape engasjement, interesse 
og motivasjon og gir rom for å tilføre 
nye erfaringar og opplevingar i barnehagen.

• Den digitale praksisen til barnehagen skal bidra til leik, kreativitet 
og læring. Bruk av digitale verkty i det pedagogiske arbeidet skal 
støtte opp om barna sine læringsprosessar og bidra til å oppfylle 
rammeplanen sine føringar for eit rikt og allsidig læringsmiljø for 
alle barn.

• Saman med dei vaksne, skal barna få utforske kreativ og skapande 
bruk av digitale verkty.

• Barnehagen skal utøve digital dømmekraft og bidra til at barna 
utviklar ei gryande etisk forståing knytt til digitale medium.

Illustrasjonsbilete henta frå Udir, iktplan.no



Kommunikasjon 
språk og tekst

Fagområdet får stor plass hjå
oss og vi arbeider aktivt og

forebyggande med 
språkstimulering gjennom heile

året. Alle barna skal jamnleg
oppleve å lese bok saman med 
ein vaksen. Vi legg vekt på å gi

barna varierte erfaringar og
samtalar om opplevingar, 

tankar og kjensler.

Kropp, 
rørsle, mat 

og helse

I førskulealder tileignar
barna seg grunnleggande
motoriske ferdigheiter, 

kroppsbeherskelse, 
fysiske eigenskapar og
grunnleggande vanar.  
Fagområdet omfattar

erfaringar, ferdigheiter, 
kunnskap og haldningar

gjennom sanseintrykk og
bevegelse. Det er nær

samanheng mellom leik, 
kroppsbeherskelse og god 

helse.

Kunst, kultur og 
kreativitet

I fagområdet arbeider vi 
med ulike estetiske

utrykksformer. 
Skaparglede og kreativitet
finn vi i barna sin leik og
gjennom rike erfaringar

med kunst, kultur og
estetikk vil barn få eit

mangfald av moglegheiter
for sansing, opplevingar, 

eksperimentering, 
skapande verksemd, 

tenking og
kommunikasjon. 

Natur, 
miljø og 

teknologi

Naturen gjev rom for eit
mangfald av opplevingar og

aktivitetar til alle årstider og i
all slags ver. Fagområdet skal

bidra til at barn blir kjent
med, og får forståing for 
plantar og dyr, landskap, 

årstider og ver. Det er eit mål
at barna skal få ei byrjande
forståing av tydinga av ei

berekraftig utvikling.

Mengd, 
rom og 

form

Barn er tidleg opptatt
av tal og teljing. Dei 

utforskar rom og
form, argumenterer
og er på jakt etter

samanhengar. Vi har 
eit ansvar for å 

oppmuntre barn si
eiga utforsking og
legge til rette for 

tidleg og god 
stimulering.

Etikk, 
religion og 

filosofi

Religion og livssyn legg grunnlaget
for etiske normer. Barnehagen skal

reflektere og respektere det 
mangfaldet som er representert i

barnegruppa, samtidig som den skal
ta med seg verdiar og tradisjonar i
den kristen kulturarven. Den etiske
rettleiinga barnehagen gjev barna, 

må ta omsyn til barnet sine 
føresetnadar og den enkelte heim

sine kulturelle og religiøse eller
verdimessige tilknyting.

Nærmiljø 
og 

samfunn

Barnehagen skal bidra til at 
barn møter verda utanfor

familien med tillit og
nysgjerrigheit. Den skal legge
vekt på å styrke kunnskap om 

og tilknytning til
lokalsamfunnet, arbeidsliv og

ulike levesett. Fagområdet
omfattar også medias tyding
for barna sin kvardag, arbeid

med demokrati og
medverknad samt det 

samiske.

Fagområda



MENGD, ROM OG 
FORM

ETIKK,RELIGION OG 
FILOSOFI

NÆRMILJØ OG SAMFUNN

Leik med 
språk og 

tekst

Songar og regler med 
rørsler. Setje ord på det 
barna gjer i leiken. Bruk 
av bilete og konkretar.

Oppleva 
eventyr. Setje 

ord på. Fortelje. 
Song og felles 
opplevingar.

Høgtlesing og 
dramatisering. Eit rikt miljø 

for ulik type rolleleik.

Leike med 
vitsar og rim. 
Leikeskrive.

KOMMUNIKASJON, 
SPRÅK OG TEKST

Fysisk 
aktiv leik

Bruke kroppen i lag. 
Krabbe, stabbe, gå, 

springe, klatre og hoppe.

Danse. 
Sparke og 
kaste ball. 

Setje ord på 
rørsler og 

snakke om 
kroppen. 

Hinderløype.

Få fleire fysiske 
utfordringar. Bruk av 
rørslesangar og ulike 

tradisjonsleiker.

Hoppe tau, 
bruke ball og 
leggje til rette 

for 
utfordringar i 

det fysiske 
miljøet. 

Regelleikar.

Leikande 
uttrykksformer 
og kreativitet

Late som. Utforske ulikt 
materiale. Lyd og 

stemme som 
utgangspunkt for leik.

Eksperiment
ere med 
farger og 
teknikkar. 
Skape rom 
for barna 
sin eigen 
kultur.

Temaarbeid som utg.pkt
for felles leik. Fantasere i 

lag og skape i lag.

Songleiker. 
Dramaforløp
. Leike med 
songtekstar 
og melodi.

Leik og 
undring i 
naturen

Leik med vatn. Sanse og 
erfare årstider. Erfare 

ulikt underlag.

Leik med 
naturmaterialer

som blad, 
kongler og 

pinner. Leik med 
lys/mørke. Felles 
opplevingar ute i 

naturen.

Oppleve ulike typer
eksepriment. Lengre turar i 
meir krevande terreng og 

leik i ulike miljø.

Undre seg 
over det som 

skjer i naturen 
og korleis vi 

kan ta vare på 
den. 

Berekraft.

Leike og 
utforske 
problem-
løysingar

Kroppslege erfaringar 
om plassering og 

størrelse. Puttekasse.

Leik med 
konkretar 

som har ulik 
form, farge 

og størrelse. 
Puslespel. 
Kims leik.

Leike butikk. Leik med 
mengder og tyngde, f.eks. i 

sandkassa. Gøymespel.

Leik som 
inneber å 

måle lengde 
eller 

høgde. Spele 
ulike spel.

Undra seg 
over korleis 

verda fungerer

Få erfaringar med 
kvarandre. Helse, sei hade, 
trøyste og kose. Bruke alle 

sansane i møte med 
omverda.

Sette ord på 
kjensler 

medan vi 
leiker og 
utforsker. 
Undre seg 

og 
reflektere i 
lag om det 
vi opplever.

Øve seg på å løyse konfliktar i 
leiken. Dele og samarbeide. 

Felles opplevingar rundt 
markering av høgtider.

Erfare 
mangfald. 
Reflektere 
saman om 
venskap, 

konfliktar og 
rettferd. Hjelpe 
og vise omsorg 
for dei som er 

yngre.

Utforsking 
av 

omverda

Utforske barnehagen sitt 
område inne og ute. 

Oppleve å verte teken 
omsyn til.

Turar i 
barnehagen sitt 

nærområde. 
Leike ulike yrker. 

Vere med å 
hjelpe til og 
mestre det 

fysiske miljøet.

Å høyre til i ei gruppe. Erfare 
korleis ein kan bestemme i 
lag. Utforske ulike yrker og 

arbeidsplassar.

Utforske skulen. 
Fellesskap og 
erfaring med 
demokratiske 

prosessar. 
Utforske bygda 

vår.

KROPP, RØRSLE, MAT 
OG HELSE

KUNST, KULTUR OG 
KREATIVITET

NATUR, MILJØ OG 
TEKNOLOGI

1-2 år

2-3 år

3-4 år

5-6 år

Progresjonsplan
Fagområda som utgangspunkt for leik og utforsking

1-2 år

1-2 år

1-2 år

1-2 år

1-2 år

1-2 år

2-3 år

2-3 år

2-3 år

2-3 år
2-3 år

2-3 år

3-4 år

3-4 år
3-4 år

3-4 år

3-4 år

3-4 år

5-6 år

5-6 år

5-6 år

5-6 år

5-6 år

5-6 år



Satsingsområde
Trygt og godt barnehagemiljø

I Fosshagen utdanningsbarnehage skal vi utvikle eit barnehagemiljø som stimulerer til allsidig leik og 
gode samspel. Vi skal skape fysiske rom og leikesituasjonar som fungerer som møteplassar for barna. 
Å arbeide med språk, sosial kompetanse, leikekompetanse og leikemiljø er med på 
å styrke vennskap og inkludering. Barna treng felles opplevingar og noko å vere saman om.

Sogn regionråd har utarbeida planar for arbeidet med god psykisk helse for barn og unge 
https://www.sogn.regionraad.no/getfile.php/3715814.1687.rpyufpeycf/Regional+plan+psykisk+helse.pdf

samt plan for eit inkluderande barnehagemiljø utan mobbing og 
krenkingar https://www.sogn.regionraad.no/getfile.php/4235643.1687.qks7plkmmmajub/Plan+for+arbeidet+med+inkluderand
e+barnehage+%E2%80%93+og+skulemilj%C3%B8+i+Sogn.pdf

Planane vil vere verkty for oss i arbeidet med desse satsingane. Satsingane gjeld alle kommunale barnehagar og dei tilsette får 
kompetanseheving på områda.

Barnas fysiske og psykiske helse skal fremjast i barnehagen. Barnehagen skal bidra til at at barna trivst og opplever livsglede, 
meistring og ei kjensle av eigenverdi. Barnehagen skal og førebyggje mobbing og krenkingar.

Gjennom arbeidet med inkluderande barnehagemiljø skal barnehagane:
1. Fremje trygge og gode barnehagemiljø
2. Førebygge mobbing og andre krenkingar
3. Handtere mobbing og andre krenkingar.

Frå januar 2021 vert det endringar i barnehagelova. Barnehagane får ei aktivitetsplikt som skal sikre alle barn eit trygt og godt 
barnehagemiljø. Det skal vere nulltoleranse mot krenkingar og mobbing. Personalet skal følge med, førebyggje, stoppe 
og følge opp diskriminering, utestenging, mobbing, krenking og uheldige samspelmønster. Alle som arbeidar i barnehagen skal 
melde frå om dei får mistanke om at eit barn ikkje har eit trygt og godt barnehagemiljø. Barnehagen får ansvar for å utarbeide 
ein skriftleg plan med eigna tiltak for å følge opp saka. Arbeidet skjer i nært samarbeid med barnet sine føresette.

https://www.sogn.regionraad.no/getfile.php/3715814.1687.rpyufpeycf/Regional+plan+psykisk+helse.pdf
https://www.sogn.regionraad.no/getfile.php/4235643.1687.qks7plkmmmajub/Plan+for+arbeidet+med+inkluderande+barnehage+%E2%80%93+og+skulemilj%C3%B8+i+Sogn.pdf


Satsingsområde

• Livsmeistring – robuste barn og unge:

• Sogndal kommune og Luster kommune skal 
gjennom eit femårig prosjekt setje fokus på 
Livsmeistring i barnehage og skule. Me vil gi 
barn og unge like moglegheiter til å utvikle ei 
positiv psykisk helse slik at dei vert betre rusta 
til å takle medgang og motgang i livet uavhengig 
av kvar dei bur, kva barnehage eller skule dei
går på.

• Voksne i barnehagen skal bidra til at barna 
utviklar eit positivt sjølvbilete gjennom 
meistringsopplevingar. Dei vaksne i barnehagen 
skal støtte barna i å meistre motgang, handtere 
utfordringar og bli kjende med eigne og andre 
sine kjensler.



Foreldresamarbeid

Medverknad og kontakt

God kontakt mellom dei tilsette og foreldre er viktig for barna sin trivsel i barnehagen. 
Samarbeidet skjer hovudsakleg i dei daglege møta ved levering og henting, samt 
gjennom årlege foreldre-møter og foreldresamtalar. Vi ynskjer også at barnehagen skal 
kunne fungere som ein møtestad der foreldra kan verte kjende med kvarandre. På 
grunn av korona vert slik aktivitet meir avgrensa dette barnehageåret.

Foreldreråd og Foreldrearbeidsutvalet (FAU)

Alle foreldre/føresette til barna i barnehagen utgjer foreldrerådet til barnehagen. Kvar 
avdeling vel ein foreldrekontakt og ein vara. Foreldrekontaktane sit i FAU. Dei skal 
fremje felles interesser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og 
foreldregruppa skapar eit godt barnehagemiljø.

Samarbeidsutvalet (SU)

Leiar og nestleiar i FAU sit i SU. Her sit og to representantar frå personalet, 
samt eigarrepresentant. SU skal vere eit rådgivande og kontaktskapande organ som 
blant anna fastset årsplanen.



Samarbeid

Fosshagen utdanningsbarnehage har eit utvida samarbeid med Høgskulen på Vestlandet. 
Dette samarbeidet skal utviklast vidare i løpet av åra framover. Målet med samarbeidet er å 
utvikle arbeidet i barnehagane i kommunen, samt styrke utdanningane og forsking på
barnehagefeltet.

I tillegg samarbeider barnehagen blant anna med helsestasjon, PPT, barnevern og BUP.
Alle handlingar og avgjerder som gjeld barnet, skal ha barnets beste som grunnleggjande
omsyn, jf. Grunnlova § 104 og barnekonvensjonen art. 3 nr. 1

Betre Tverrfagleg Innsats (BTI)

I Sogndal kommune skal det vera stort fokus på barn og unge sin trivsel. Kommunen skal
vere ein trygg stad å veksa opp i, men stundom kan ein likevel oppleva utfordringar og 
vanskar. Då er det ekstra viktig å bli sett og høyrt av trygge vaksne som kan hjelpa.

Sogndal kommune har frå hausten 2020 teke i bruk Betre tverrfagleg innsats (BTI) som den 
samhandlingsmodellen skulane og barnehagane skal bruka i arbeidet med barn og unge.

BTI-modellen beskriv den samanhengande innsatsen i og mellom tenester retta
mot gravide, barn, unge og familiar som av ulike grunnar treng oppfølging. BTI skal sikra
at born og unge får den oppfølginga og hjelpa dei treng gjennom eit samarbeid med 
familien.
Årsaka til oppfølging kan vere ulik, men arbeidet med å komme fram til ei løysing
skal vere lik. Vi ynskjer å arbeide førebyggjande med tidleg innsats.

Les meir på https://sogndal.betreinnsats.no/

https://sogndal.betreinnsats.no/


Pedagogisk dokumentasjon, 
planlegging og vurdering

Planlegging gir personalet grunnlag for å tenkje og handle langsiktig og systematisk 
i det pedagogiske arbeidet. Planlegging skal bidra til kontinuitet og progresjon for 
enkeltbarnet og barnegruppe. Planlegginga må vere basert på kunnskap om 
trivselen til barn og den allsidige utviklinga deira, både individuelt og i gruppe. Ho 
skal òg vere basert på observasjon, dokumentasjon, refleksjon, systematisk 
vurdering og samtalar med barn og foreldre.

Dokumentasjon av det pedagogiske arbeidet kan gi foreldra, lokalmiljøet og 
kommunen som barnehagemyndigheit informasjon om kva barn opplever, lærer og 
gjer i barnehagen, og om korleis barnehagen oppfyller krav i barnehagelova og 
rammeplanen.

Barnehagen skal regelmessig vurdere det pedagogiske arbeidet. Hovudformålet 
med vurderingsarbeidet er å sikre at alle barn får eit tilbod som er i 
tråd med barnehagelova og rammeplanen.

Personalet i barnehagen skal:

• Bruke observasjon og barnesamtalar for å sikre at alle barn opplever trivsel og 
har det godt i barnehagen.

• Bruke observasjonsverktøy ved behov/i samråd med foreldre
• Bruke observasjonane og dokumentasjonen i avdelingsmøte og på 

personalmøte til refleksjon over eigen praksis og som utgangspunkt for vidare 
planlegging


