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1.0      PRESENTASJON 

 

 

 

1.1 Frydenhaug barnehage 

 

 

 

Frydenhaug barnehage er en av syv kommunale barnehager i Ås kommune. 

Frydenhaug barnehage har vært i drift siden 1987, men ble påbygd i 2009, renovert og utvidet 

fra 3 til 5 avdelinger. Barnehagen ligger ved skogkanten i et stille boligområde på Kajafeltet 

ved NMBU. Det er kort vei både til Ås sentrum og Norges miljø- og biovitenskapelige 

universitet.  

Frydenhaug barnehage har opprinnelig 5 avdelinger, men avdelingen Bjørka og Ospa brukes 

til tilrettelagt opplegg for barn med spesielle behov.  

Barnehagen er organisert i 3 grupper:  

- Grana: 28 barn og 4 voksne (4 - 5år)      64 96 26 63 / 482 15 045 

- Furua: 20 barn og 4 voksne (2 - 4 år)        64 96 26 64 / 474 66 747 

- Eika: 15 barn og 5 voksne (1 - 3 år)     64 96 26 69 / 902 54 664 

 

Antall barn og voksne er i hele plasser/stillinger og kan derfor variere noe.  

Grunnbemanningen i barnehagen er 6 pedagoger og 7 assistenter/fagarbeidere, 60 % 

kjøkkenassistent, 50 % sekretær og 100 % styrer. Vi har ansatt en 100 % spesialpedagog og 

100 % helsefagarbeider for å styrke kompetansen i ressursbarnehagen. Barnehageåret 

2021/2022 har vi også en lærling. I tillegg kan det være medarbeidere ansatt på ekstramidler, 

studenter, vikarer og utplasserte elever som har praksis hos oss.  

Kontaktinformasjon 

Adresse: Skogveien 16,1433 Ås

 

E- post: frydenhaug.barnehage@as.kommune.no 

 

E-post styrer: anette.skaslien@as.kommune.no 

 

Hjemmeside: http://www.as.kommune.no/frydenhaug-barnehage.350450.no.html 

 

 

Hovednummer Barnehagen Tlf. 64 96 26 60  

Styrer 

Sekretær 

Anette Skaslien 

Elisabeth Stubberud 

Tlf. 64 96 26 61 

Tlf: 64 96 26 62 

Mob. 980 09 375 
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Frydenhaug barnehage er en av to ressursbarnehager i 

Ås kommune. Det vil si at barnehagen er spesielt 

tilrettelagt for barn med nedsatt funksjonsevne og de 

som trenger litt ekstra støtte i hverdagen. Dette 

medfører at vi til enhver tid har støttepedagoger og 

spesialpedagoger til stede i barnehagen. Personalet i 

barnehagen vil også opparbeide seg erfaring med barn 

som trenger ekstra hjelp i hverdagen. Som ressursbarnehage jobber vi med å inkludere alle i 

fellesskapet. Vi har et tett samarbeid med PPS og fysio-og ergoterapitjenesten i Ås kommune 

og eksterne tjenester som statped og barnehabiliteringen.  

 

 

   

 

1.2   Frydenhaug barnehage; et sted hvor ulike kulturer og religioner møtes og 

fellesskapet dyrkes 

 

 

Frydenhaug barnehage ligger nær Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Dette gjør 

at vi er så heldige å ha mange nasjonaliteter, kulturer og religioner representert i barnehagen. 

Dette synliggjør vi ved å ha fokus på mangfold, flerspråklighet og flerkulturelt fellesskap. Vi 

ønsker å bidra til at barna får kunnskap om ulike religioner og livssyn. Vi vil vise et 

verdensbilde hvor åpenhet for tradisjoner og ulikheter vil utvikle nysgjerrighet og toleranse. 

Gjennom nye opplevelser og inspirasjon, ønsker vi å gi barna kunnskap og innsikt, som igjen 

kan berike deres egen kultur. Vi vil la mangfoldet være en naturlig del av hverdagen slik at 

det blir en ressurs i det pedagogiske arbeidet. Frydenhaug barnehage har en stor rolle som 

møteplass mellom mennesker med ulike livssyn og språk. For mange familier er barnehagen 

en viktig arena for inkludering og deltakelse i det norske samfunnet. Vi vil skape et VI- 

fellesskap der barn er barn uansett bakgrunn. Det flerkulturelle fellesskapet skal fremme 

barnas opplevelse av tilhørighet og utvikling av barnas identitet. Vi skal legge til rette for 

ulike kulturmøter ut ifra barnas egne kulturelle og individuelle forutsetninger. Frydenhaug 

barnehage er et sted der barn får oppleve mestring og glede i sosiale og kulturelle møter med 

andre mennesker. Et inkluderende fellesskap handler ikke bare om ulike nasjonaliteter som 

møtes, det handler om mangfold, likeverd og gjensidig respekt. Et inkluderende fellesskap har 

plass til alle uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne og livssyn.  

 

Barnehagen skal fremme demokrati, og alle skal få anledning til å ytre seg, bli hørt og delta. 

Barna skal føle seg sett og anerkjent som den de er. Barnehagen skal bruke mangfoldet som 

en ressurs i det pedagogiske arbeidet og støtte, styrke og følge opp barna ut fra deres egne 

Åpningstider 

Alle hverdager kl. 07:00 – 17:00.  

Barnehagen holder stengt: Julaften, Nyttårsaften og fra kl. 12:00 onsdag før påske. 

Barnehagen er stengt i sommerferien uke 28, 29 og 30. 

I tillegg har barnehagen 6 planleggingsdager i løpet av barnehageåret, og da er barnehagen 

stengt for barn. 

 

«For at JEG skal kunne utvikle 
MEG, må det finnes et DU. VI 
er et utgangspunkt for JEG...»  
 
~Leif Strandberg~ 
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kulturelle og individuelle forutsetninger. Ulike meninger og perspektiver skal få komme til 

uttrykk og være utgangspunkt for utviklingen av barnehagen som et demokratisk fellesskap. 

Gjennom arbeidet mot et inkluderende fellesskap, ha respekt, toleranse og forståelse for andre 

jobber barnehagen kontinuerlig med å forebygge mobbing og krenkelser. Vi jobber 

systematisk for å forbygge utestengelse og mobbing, og å skape et godt miljø der barnet trives 

og er sosialt inkludert.  

  

2.0      BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT – Formålsparagrafen 

 

 

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for 

omsorg og lek, fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. 

Barnehagen skal bygge på 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 utrykk 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 har rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal 

møte barna med tillit og respekt, anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til 

trivsel og glede i lek og læring, være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. 

Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for 

diskriminering. (§1 Lov om barnehager) 

 

 

  3.0   STYRINGSDOKUMENTER 

 

1 FNs Barnekonvensjon 

https://www.fn.no/Om-FN/Avtaler/Menneskerettigheter/Barnekonvensjonen 

2 Lov om barnehager, 17.juni 2005 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64 

3 Rammeplan for barnehagen, 01.08.2017 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/ 

4 Pedagogisk utviklingsplan for barnehager og skoler i Ås kommune, 2018-2021 

 

5 Pedagogiske plattform, Ås kommune 

http://www.as.kommune.no/felles-pedagogisk-plattform-for-de-kommunale-

barnehagene.4818648-351890.html 

 

6 Årsplan for Frydenhaug barnehage 2020-2022 

http://www.as.kommune.no/cppage.351903.no.html 

 

 

 

https://www.fn.no/Om-FN/Avtaler/Menneskerettigheter/Barnekonvensjonen
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/
http://www.as.kommune.no/felles-pedagogisk-plattform-for-de-kommunale-barnehagene.4818648-351890.html
http://www.as.kommune.no/felles-pedagogisk-plattform-for-de-kommunale-barnehagene.4818648-351890.html
http://www.as.kommune.no/cppage.351903.no.html
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4.1   Verdier 

 

 

• Subjektivitet 

• Delaktighet 

• Ulikhet som verdi 

 

Subjektivitet, delaktighet og ulikhet som verdi, er grunnleggende verdier i det demokratiske 

felleskapet. Verdiene skal gjenspeile vårt barne-, lærings- og kunnskapssyn, og skal være vår 

drivkraft når vi tar ulike valg i det pedagogiske arbeidet. Vi må hele tiden reflektere over egen 

praksis ved å se om vi handler i tråd med disse verdiene. Hva vi legger i de ulike verdiene og 

hvordan vi forstår dem i praksis skal være en rød tråd gjennom denne planen, og skal være 

gjentagende i refleksjonsarbeidet til de ansatte, både sammen med barna, men også på 

refleksjonsmøter og i den daglige praksisen.  

 

 

4.2   VISJON – felles for de kommunale barnehagene i Ås. 

  

Vi ønsker at barn skal tenke med hender, handle med hode, lytte og snakke, forstå med glede 

og la seg henføres og overraskes. Vi ønsker at leken og arbeidet, det virkelige og uvirkelige, 

vitenskapen og fantasien, himmelen og jorden, fornuften og drømmene skal gå sammen og 

ikke være hverandres motsetninger. (Loris Malaguzzi) 

 

De kommunale barnehagene i Ås har latt seg inspirere av tenkningen om barn og unge fra det 

pedagogiske arbeidet som har sin opprinnelse i Reggio Emilia i Nord- Italia. Denne 

tenkningen er med på å gi oss inspirasjon til hvordan vi utformer det fysiske miljøet i 

barnehagen, hvilke arbeidsmetoder vi bruker i vårt pedagogiske arbeid og hvilket barne- og 

læringssyn vi har. 

 

 

  

4.0      PEDAGOGISK INNHOLD  
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4.3   Pedagogisk plattform – felles for de kommunale barnehagene i Ås  

 

 

 
Et barn er skapt i og av hundre, barnet har hundre språk, hundre hender,                                               
hundre tanker, hundre måter å tenke på, og leke på, og snakke på...(..) 

(..)…Barn har hundre språk, men blir frarøvet nittini  og fortalt at de ikke finnes. 
Men barnet sier «Visst finns hundre» 

                                                                                                                                                                                        Loris Malaguzzi 
 
 

Verdiene subjektivitet, delaktighet og ulikhet er førende for vår felles praksis. Vi bygger på en 

sosialkonstruktivistisk forståelse, der barn er unike subjekter og blir mangfoldige i samspill 

med omgivelsene. Barn er ikke på en spesiell måte, men dannes gjennom diskurser. Barn har 

rett til å være en del av et demokratisk felleskap der de får erfare at deres meninger, tanker og 

ideer er betydningsfulle. Barns rett til delaktighet og medvirkning fordrer en voksen som 

støtter og legger til rette for intelligente situasjoner som inspirerer og utfordrer. Barn lærer  

ikke stykkevis og delt, men sammensatt og helt. Vi organiserer oss derfor på en måte som gjør 

at det som skjedde i går speiler dagen i dag og som igjen synes i morgen.  

 

Læring skjer i et sosialt fellesskap der kommunikasjon er en forutsetning for felles 

læringsprosesser. Vi tilrettelegger og iscenesetter for felles utforskende møter og 

sammenhenger slik at barna i samspill og lek med andre gjør meningsfulle erfaringer og 

konstruerer egne kunnskaper. Gjennom lyttende pedagogikk ser vi hva som fanger barnas 

oppmerksomhet, skaper konsentrasjon og i hvilken sammenheng dette skjer.  Vi åpner opp for 

læring som oppstår i prosess og er nysgjerrige på hva som kan bli mulig for barn å lære mer 

om.    

 

Miljøet og materialene påvirker barnas erfaringer og muligheter. Miljøet utformes slik at det 

støtter og utfordrer barnas læreprosesser individuelt og i gruppe, i takt med barnegruppens 

interesser og behov.  

 

Vi støtter oss til prosjekterende arbeidsmåter som gir mulighet for å gå i dybden på prosjekter. 

Barn og voksne utforsker og reflekterer sammen for å dele erfaringer, se flere perspektiver og 

konstruere ny felles kunnskap. Vi bruker ulike teorier som verktøy for å få bredere forståelser 

og nye perspektiver. Dokumentasjon brukes som utgangspunkt for felles refleksjon, som kan 

føre til nye tanker, flere mulige sannheter, flere valg, vurderinger og nye planer. Pedagogisk 

dokumentasjon synliggjør, utvikler og sikrer kvalitet i vår praksis. 

 

 
   

De kommunale barnehagene i Ås arbeider inspirert av den pedagogiske filosofien som 
har sin opprinnelse i Reggio Emilia i Nord Italia.  
 
Pedagogisk plattform bygger på nasjonale og internasjonale føringer og danner 
grunnlaget for kvalitetsarbeidet i barnehagene. Plattformen handler om hva slags syn vi 
har på barn, hvordan barn lærer og hvordan vi arbeider med barn. Den skal inspirere, 
støtte, forplikte og fornye vår tenkning og praksis.  
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4.4   Voksenrollen 

 

 

De voksne i Frydenhaug barnehage er opptatt av å være til stede for barna, se dem, lytte til 

dem, utfordre dem og ta dem på alvor. Vi skal anerkjenne barnas subjektivitet, ved at vi møter 

hvert enkelt individ med respekt. Gjennom god organisering av dagen møter barna voksne 

som har tid til dem og som ser dem som kompetente, unike individer. 

Vi jobber etter verdiene subjektivitet, delaktighet og ulikhet i møte med barna, og har troen på 

at det å være «sammen om» noe, bidrar til gode læringsprosesser og opplevelser i hverdagen. 

Hvert barn skal møte voksne som fremmer mangfold og ulikhet i gruppens fellesskap. De 

voksne skal, sammen med barna, skape et fysisk miljø, preget av gode møteplasser og 

intelligente situasjoner, der barnas hjerne får mulighet til å «sprake». Sammen med barna skal 

vi skape sammenhenger i læringsprosessene. Vi skal undre oss over fenomener og stille 

spørsmål som bidrar til kritisk tenkning. Vi skal være barnas medforskere og la de prøve ut 

teorier og blir kjent med ulike materialer 

 

 

4.5   Barne- og læringssyn 

 

 

Hvordan vi møter barna og vårt syn på dem, har stor innvirkning på hva barna lærer, erfarer 

og hvordan de opplever barnehagetiden. Vi ser på barnet som unikt, med sine styrker og 

utfordringer. Det skal være plass til alle barn i Frydenhaug barnehage, og hvert enkelt barn 

skal føle seg sett og anerkjent for det 

individet det er. Vi er et fellesskap og 

trenger hverandre i utviklingen av 

«selvet».  Barnegruppen sees som en 

ressurs i det pedagogiske arbeidet og 

barna skal oppleve delaktighet, 

medvirkning og demokratiske prosesser. 

 

Læringssynet handler om hvordan vi 

som pedagoger tenker at barn lærer. I 

Frydenhaug barnehage ser vi på barnet 

som kompetent og det skal få være 

aktivt med i egen og andres 

læringsprosesser. Personalet skal 

iscenesette det fysiske miljøet og barnas 

lekemiljø, for å vekke barnas nysgjerrighet og undring. Pedagogene skal skape en arena for 

demokrati, der medvirkning og utforskning er utgangspunkter for å leke, lære og leve.  
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4.6   Kunnskapssyn og progresjon 

 

 

Kunnskapssyn handler om hva vi som pedagoger mener at det er viktig at barn lærer. Vi i 

Frydenhaug barnehage ønsker å gi barna rike erfaringer og opplevelser av å skape noe 

sammen. Vi ønsker å gi dem ulike sanseerfaringer, der vi sammen utforsker verden. Vi skal gi 

barna en kompetanse om hvordan man på mange ulike måter kan tilegne seg ny kunnskap og 

gi barna en lyst og en iver til å lære. Vi skal utfordre barna til kritisk tenkning, og gi dem 

erfaringer med at det ikke alltid er et riktig svar. Det er flere måter å forstå verden på og vi 

tror at fremtidige generasjoner har godt utbytte av kreativ og kritisk tenkning, samt øvelse i å 

lytte til hverandres teorier. Slik vi ser det, er dette begynnende forståelse av demokratisk 

tenkning.  

 

Progresjon handler om at barna skal oppleve et variert leke- og aktivitetstilbud, som utvikler 

seg etter barnas behov og gir mulighet til fordypning. Barna skal oppleve at det er deres 

interesser som er ledende for pedagogikken, og de skal oppleve at man benytter ulike 

arbeidsmåter, leker, materialer og utforming av det fysiske miljøet.  

 

I Frydenhaug barnehage skal barna og personalet oppleve sammenheng i 

barnehagehverdagen, noe som preger vårt fysiske miljø inne og ute, samt det pedagogiske 

innholdet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Det vi gjorde i går, skal speile dagen i 

dag, som igjen skal synes i morgen. 

 

-Ann Åberg 
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4.7   Barnehagen skal ivareta barnas behov for omsorg 

 

Alle barn har rett til omsorg og skal bli møtt med omsorg. Omsorg innebærer blant annet 

respekt, kjærlighet, lydhørhet, nærhet, innlevelse, evne og vilje til samspill. Omsorg er en 

forutsetning for barnas trygghet og trivsel, og for utvikling av empati og nestekjærlighet. 

Barnehagen skal gi barna mulighet til å utvikle tillit til seg selv og andre. Alle barn skal 

oppleve å bli sett, forstått, respektert og få den hjelp og støtte de har behov for. Barnehagen 

skal aktivt legge til rette for omsorgsfulle relasjoner mellom barna og personalet og mellom 

barna, som grunnlag for trivsel, glede og mestring. Personalet skal arbeide for et miljø som 

ikke bare gjør barna til mottakere av omsorg, men som også verdsetter barnas egne 

omsorgshandlinger (Rammeplanen, s. 19). 

 

4.8   Barnehagen skal fremme danning. 

Barnehagen skal støtte barna i å forholde seg prøvende og nysgjerrig til omverdenen og bidra 

til å legge grunnlag for modig, selvstendig og ansvarlig deltakelse i demokratiske fellesskap. 

Barnehagen skal fremme samhold og solidaritet samtidig som individuelle uttrykk og 

handlinger skal verdsettes og følges opp. Barnehagen skal bidra til at barna kan forstå felles 

verdier og normer som er viktige for fellesskapet. Barnehagen skal bidra til å fremme barnas 

tilhørighet til samfunnet, natur og kultur. 

I barnehagen skal barna få delta i beslutningsprosesser og utvikling av felles innhold. Barna 

skal støttes i å uttrykke synspunkter og skape mening i den verden de er en del av. Gjennom 

samspill, dialog, lek og utforsking skal barnehagen bidra til at barna utvikler kritisk tenkning, 

etisk vurderingsevne, evne til å yte motstand og handlingskompetanse, slik at de kan bidra til 

endringer (Rammeplan s. 21). 
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4.9   Barnehagens fagområder 

 

 

Fagområdene gjenspeiler områder som har interesse og egenverdi for barn i barnehagealder, 

og skal bidra til å fremme trivsel, allsidig utvikling og helse. Hvert av de syv fagområdene 

dekker et vidt læringsområde med muligheter for opplevelse og erfaring, for innhenting av 

kunnskap, læring av ferdighet og utvikling av holdninger. Barnehagen arbeider tverrfaglig, 

derfor opptrer de syv fagområdene aldri isolert. 

 

 

4.10   Digital praksis 

 

Rammeplanen for barnehagen slår fast at barn skal utforske, leke, lære og skape gjennom 

digitale uttrykksformer. I Frydenhaug barnehage skal barna få førstehåndserfaringer med 

digitale verktøy, og lære hvordan disse kan være et supplement i deres kreative utfoldelse og 

læringsprosesser. I dagens samfunn må barna lære seg nettvett og fornuftig, kritisk bruk av 

digitale verktøy. En sentral del av det å være en digitalt kompetent barnehageansatt, innebærer 

å kunne vurdere når det er hensiktsmessig å bruke digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet, 

og når det er bedre å bruke noe annet. 

 

 

 

Kommunikasjon, språk og tekst 
 

Kropp, bevegelse, mat og helse 
 

Kunst, kultur og kreativitet 
 

Natur, miljø og teknologi 
 

Antall, rom og form 
 

Etikk, religion og filosofi 
 

Nærmiljø og samfunn 
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4.11   Et inspirerende språkmiljø 

 

Barnehagen skal bidra til at språklig mangfold blir en berikelse for hele barnegruppen.             

(Rammeplan s. 24) 

I Frydenhaug barnehage har vi mange barn og ansatte som har et annet hjemmespråk enn 

norsk, og det er flere barn som benytter alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). Vi 

vil fremme verdien av hjemmespråket i det daglige og gjennom foreldresamtaler. Vi ønsker å 

skape og opprettholde et stimulerende språkmiljø. Vi vektlegger å ha et rikt språkmiljø 

gjennom hele dagen og i alle aktiviteter. Et miljø der høytlesning, lek og samtaler er viktige 

elementer. Barnehagen legger til rette for små grupper slik at alle barna har muligheten for å 

være språklig aktive.  

 

 

5.0      SATSNINGSOMRÅDER 

 

5.1   Lek 

 

Leken er et mål i seg selv. Den inngår i en prosess der barna lærer å fungere i samspill med 

andre. Leken er en grunnleggende livs- og læringsform som barna uttrykker seg gjennom, og 

er viktig for barnets totale utvikling, både intellektuelt, språklig, motorisk, sosialt og 

emosjonelt. I Frydenhaug barnehage skal leken ha en stor plass i hverdagen, og dagen skal 

være organisert slik at det sikres god tid til barnas lek. Det fysiske miljøet skal støtte, inspirere 

og utfordre leken. Personalet skal være aktivt tilstedeværende og ha kunnskap om hvilken 

rolle man skal ha i leken. Vi skal være bevisste på hvordan vi legger til rette for ulike 

lekesituasjoner, i tillegg til at vi er medskapere, inspiratorer og veiledere i barnas lek.  

 

 

5.2   Livsmestring og helse 

 

I barnehagen ønsker vi å legge til rette for et miljø der vi lykkes sammen, og fellesskapets 

verdi står sterkere enn opphøying av enkeltindividet. Personalet legger til rette for 

meningsfulle møteplasser, der lek, utforsking og undring, finner sted. Barna skal få mulighet 

til å blomstre og det unike ved hvert enkelt individ, skal få sin plass. Vi legger vekt på å 

fremme delaktigheten og verdien av fellesskapet. Barna skal få oppleve gleden av å «skinne» i 

barnehagen, men vi må også gi dem erfaringer med å møte motgang. De må lære seg at noen 

ganger er andre flinkere enn dem selv, eller at deres ønsker og behov må vike til fordel for 

andres. Hvordan barn og ansatte er mot hverandre, kommuniserer og lytter, er avgjørende 

faktorer for hvordan barnet opplever seg selv. Vi jobber for trygghet og fellesskap i gruppen, 

noe vi mener kan gi alle et godt selvbilde.   

 

Livsmestring og helse handler også om å gi gode vaner for fysisk aktivitet i barneårene. 

Barnehagen skal være en arena for bevegelsesglede og motoriske utvikling. Barna skal få 

oppleve allsidig bevegelse og motorisk utfoldelse, i omgivelser som utfordrer dem. I 
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Frydenhaug barnehage er vi så heldige at vi har store varierte uteområder, og skogen som 

nærmeste nabo. Dette gir gode muligheter for turer og utforsking i nærmiljøet. 

  

Barnehagen skal også fremme viktigheten av et sunt og variert kosthold. Vi jobber for at 

måltidene skal være en arena for samtale og samspill, og kan danne grunnlaget for matglede. 

Vi har også vår egen kjøkkenhage som vi sår og høster grønnsaker fra. Vi har dialog med 

foreldrene om betydningen av et sunt og variert kosthold, samt barns behov for nok søvn.  

 

5.2.1 Psykososialt miljø 

Vi viser til §41 -42 i barnehageloven som omhandler psykososialt miljø i barnehagen og vår 

aktivitetsplikt. Alle barn skal oppleve å være betydningsfull for noen. Barna skal lære seg å 

sette grenser for seg selv, og de skal få erfaringer med hvordan deres atferd påvirker 

omgivelsene. Vi jobber for å unngå mobbing i Frydenhaug barnehage, men er klar over at det 

kan skje, og setter inn tiltak ved behov. Mobbing blant småbarn kan forebygges ved at voksne 

er oppmerksomme på det enkelte barns trivsel og på samværsmønstre i barnegruppen. Det må 

jobbes systematisk med å fremme respekt og toleranse mellom barn i barnehagen. 

Holdningsfremmende arbeid i barnehagen kan langt på vei forebygge mobbing og 

diskriminering mellom barn, både i løpet av barnehagetiden, men også senere i barnas liv.  
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5.3   Bærekraftig utvikling 

 

Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på seg selv, hverandre og naturressursene i et 

globalt perspektiv. Det handler om å eksperimentere, utforske, finne nye løsninger, se 

sammenhenger, være kreativ og teste ut hypoteser – uten å komme til for raske konklusjoner 

og fasitsvar.  Bærekraftig utvikling handler for oss om det å kunne ha et fremtidsperspektiv og 

at jordkloden har kraft nok til å bære fremtidige generasjoner. Dette krever fokus og kunnskap 

om miljø, livssykluser i naturen, gjenbruk, forurensing og ansvarliggjøring. Vi vil jobbe med 

å skape sammenhenger, for eksempel fra åker til matbordet eller fra søppel til gjenbruk. Vi må 

løfte frem verdier og holdninger som gagner miljøet og naturen. Vi ønsker at barna skal bli 

sterke demokratiske borgere som kan si i fra politisk hva som er greit og ikke.  

 

Gjennom bruk av barnehagens kjøkkenhage og drivhus deltar barna i og tilegner seg 

førstehåndserfaring i matens vei fra jord til bord. Naturens kretsløp synliggjøres gjennom å så 

frø, vanne, høste og tilbakeføre næringsstoffer/kompost til jorda for neste års vekst.  

Gjennom å tilrettelegge for barns medvirkning i kjøkkenhagen og matlaging, vil man kunne 

etablere en forståelse for råvarenes opphav og verdi, et forhold til hvorfor vi aktivt må 

forebygge matsvinn og overforbruk, samt grunnleggende kunnskap om sunne og 

helsefremmende matvaner. 

 

Gjennom arbeid med bærekraftig utvikling skal vi gi barna ulike erfaringer ved å være ut i 

naturen. De skal få positive opplevelser slik at vi legger til rette for at barna ser naturen som 

en ressurs, og blir glade i naturen.  
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6.0      ARBEIDSMETODER 

 

 

6.1 Prosjekterende arbeid 

 

Vi vil utforske og fordype oss i barnas 100 språk 

 

Hva vil vi med prosjektet? 

• Vi vil løfte og synliggjøre barn som medborgere i 

samfunnet 

• Vi vil at barn skal ha en opplevelse av å være 

deltakere i demokratiske fellesskap og ha en bevissthet 

rundt hva dette kan innebære. 

• Vi vil løfte fram barnehagen som en viktig 

samfunnsaktør 

• Vi vil synliggjøre et mangfold av forbindelser 

• Vi vil utvikle egen bevissthet rundt det å jobbe 

prosessbasert 

 

Prosjekterende arbeidsmåte er en metode Frydenhaug 

barnehage har valgt å bruke på lik linje med de andre 

kommunale barnehagene i Ås . Vi tenker at ved å arbeide prosjekterende vil vi kunne fange 

barnas interesse og gå i dypden av det vi ser barna er opptatt av, på en annen måte enn vi har 

gjort tidligere. Når vi jobber prosjekterende, vil alt vi gjør i barnehagehverdagen, ha en 

sammenheng. Barn og voksne kan sammen utforske verden og undre seg over det som finnes. 

Prosjekterende arbeid fører til at vi har vårt felles prosjekt, satsningsområder, læringssyn, 

barnesyn og våre verdier med oss i hverdagen i alle situasjoner; planlagte aktiviteter og barnas 

egne spontane utfoldelse. På denne måten tror vi at det er større mulighet for at barnas 

nysgjerrighet, og kreativitet blir ivaretatt. Vi deler barna i smågrupper gjennom hele dagen, og 

disse smågruppene gir barna ro og trygghet, og tid til å fordype seg i prosessene som pågår. 

En  prosjekterende tilnærming i hverdagen legger til rette for helhetlige læringsprosesser, som 

igjen fremmer barnas trivsel og allsidige utvikling, som er i tråd med Rammeplanen. 
 
Loris Malaguzzis forteller at vi mennesker kommer til verden med et hav av nysgjerrighet 

som fører til en stor forskertrang. Barn bruker ulike utrykk (100 språk) for å dele sine 

opplevelser og for å undersøke det de møter på sin vei. Vår oppgave i barnehagen er å ta vare 

på barnas utrykk, vi må oppdage barnas 100 språk, forstå barnas nysgjerrighet og følge dem i 

deres utforskning. Vi i Frydenhaug barnehage skal ikke begrense barnas utforskertrang, heller 

berike den. Vi legger til rette for gode møteplasser i hverdagen, hvor barna har mulighet for å 

bygge gode relasjoner, samtidig som de utforsker og lærer i felleskap. En prosjekterende 

arbeidsmåte legger til rette for en mer helhet i hverdagen, hvor vi blir mindre styrt av avbrekk 

og forstyrrelser. 
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Gjennom en prosjekterende arbeidsmåte, legger personalet vekt på barnas initiativ og bygger 

videre på deres tanker i kreative prosesser. Vi setter søkelys på det som fungerer og inspirerer 

oss, og bygger videre på det. Barna kan på den måten få en forståelse av at ulikheter er en 

ressurs, jeg kan noe du ikke kan, du kan noe jeg ikke kan. Barna gleder seg over det de får til 

samtidig som de begeistres over det den andre kan. Vi legger til rette for at alle barn får føle 

på den gode mestringsfølelsen og blir kjent med seg selv og seg selv i møte med den andre. I 

et samfunn som bygges på demokrati er det viktig å kunne se den andre og dens behov. Ved å 

arbeide prosjekterende blir den voksne mer bevisst på å se sammenhenger i barnas 

forskertrang og læring. 

 

 

 

6.2   Pedagogisk dokumentasjon 

 

Vi bruker pedagogisk dokumentasjon til å se hva barna er opptatt av, for å forstå deres 

strategier og som grunnlag for å drive prosjektarbeidet videre. Dokumentasjon synliggjør 

praksis, mens pedagogisk dokumentasjon utvikler den og fører til en endring. 

Dokumentasjoner kan være bilder, tekst, video, fortellinger, barns arbeid, en plan eller et 

vurderingsverktøy.  

Vi har et ønske om å forstå og lære å kjenne barna enda bedre, og komme tettere på 

læringsprosessene. Pedagogisk dokumentasjon henger nøye sammen med vårt barnesyn der 

alle barn ses på som kompetente med evne, vilje og lyst til å utforske, leke og lære. Det finnes 

ingen sannhet om barn, om hva de er opptatt av eller hvilke veier et prosjekt kan ta.  

 

Dokumentasjonsmaterialet bruker vi i personalgruppen, hvor vi reflekterer og finner nye 

innfallsvinkler og ideer for å arbeide videre i prosess. Det er først når personalet reflekterer 

sammen, setter dokumentasjonen i en sammenheng, utfordrer egen praksis og egne 

tenkemåter, at dokumentasjonen blir til pedagogisk dokumentasjon. Vi kan også ta med oss 

dokumentasjonen inn i barnegruppen og reflektere sammen med barna, på denne måten tror vi 

at vi er med på å få frem barnas stemme. Vi mennesker er ulike, vi utrykker oss på ulike 

måter. Hverdagen byr på mye, og vi kan fort overse barnas initiativ, men ved å ta frem 

dokumentasjonen, ta et skritt tilbake og oppleve situasjonen engang til sammen med 

kollegaene våre, har vi større mulighet for å oppdage nyansene og mangfoldet barna utrykker. 

Ved å reflektere sammen, kan vi endre vårt perspektiv, hvor nye tanker og interesser kommer 

frem. Dette vil igjen føre til at vår praksis endres og forandringer oppstår. 
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6.3   Vurdering av barnehagens arbeid 

 

Systematisk vurdering/refleksjonsarbeid legger grunnlaget for barnehagen som lærende 

organisasjon. Å vurdere er å beskrive, analysere og fortolke en innsats og hvilken virkning 

den kan ha. Ved å vurdere sikrer vi at utviklingen av barnehagen skjer i tråd med våre verdier. 

Vi bruker pedagogisk dokumentasjon for å involvere barna, og i personalgruppa for å 

reflektere og utvikle oss videre.  

 

Vurderingen danner grunnlag for det videre arbeidet med innholdet og kvaliteten i 

barnehagen. Hver avdeling utarbeider en arbeidsplan med en prosjektrapport hvor 

dokumentasjoner og refleksjoner synliggjøres for alle de ansatte. I planen beskrives 

observasjoner og tanker personalet har gjort seg i forkant, samt at det skrives inn referater fra 

personalmøter, samarbeidsmøter, ledermøter og avdelingsmøter. Dette blir et verktøy vi 

bruker aktivt i hverdagen, både for å gå tilbake og se på tidligere referater, men også for å 

oppdatere hverandre ved behov. Det bidrar også til tettere samarbeid på huset, da vi kan nyte 

godt av hverandres erfaringer. I prosjektrapporten beskrives personalets refleksjoner og 

dokumentasjoner underveis i prosjektet. 2 ganger i året lager vi en oppsummering som sendes 

ut til foreldrene. 

 
 

Hver måned sender vi ut et refleksjonsbrev hvor vi sier litt om måneden som har gått, og hva 

vi skal jobbe med i måneden som kommer.  Dette blir også lagt ut på hjemmesiden vår. Et par 

ganger i måneden vises bilder på skjermene i garderoben. Denne dokumentasjonen har som 

mål å gi familiene innsikt i hva vi har gjort den siste tiden. Her vil de få innsikt i leken som 

har rådet den siste tiden, de vil få se hva det prosjekterende arbeidet har dreid seg om, de vil 

få se turer vi har vært på og spesielle ting som har skjedd. 

 

Leder har medarbeidersamtaler med de ansatte en til to ganger i året. Teamlederne har 

jevnlige oppfølgingssamtaler med sine ansatte, der personalets kompetanse og utviklingssoner 

kartlegges og evalueres, og nye utviklingsmål fastsettes. 

 Barnehagen foretar fortløpende og systematiske vurderinger av virksomheten. Det skjer på 

ukentlige refleksjonsmøter, personalmøter (1 gang i måneden), planleggingsdager (5 dager i 

året) samt etter brukerundersøkelser og ved daglige observasjoner og dokumentasjoner.  

Frydenhaug barnehage har det siste året brukt Utdanningsdirektoratet ståstedsanalyser for 

vurdering av vårt arbeid. 

  

Leder har også jevnlige møter med FAU og SU. 
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7.0      SAMARBEID 

 

 

 

7.1   Familienes delaktighet og medvirkning i barnehagen 

 

Barnehagen har flere forskjellige samarbeidspartnere, men det viktigste samarbeidet har vi 

med hver enkelt familie.  

I alle år har vi snakket om foreldresamarbeid, og viktigheten rundt det. Barnehagens 

formålsparagraf starter med å fremheve viktigheten av at barnehage og hjem samarbeider: 
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. 

I Reggio Emilias barnehager har familiene en naturlig og viktig rolle i barnehagens 

pedagogiske innhold, og der snakker de ikke om et samarbeid, men mer om familienes 

delaktighet i barnehagen. Dette har vi reflektert rundt i personalgruppen, og kommet frem til 

at ved å bruke ord som delaktighet fremfor et samarbeid, støtter vi mer oppunder våre verdier. 

Vi ønsker at hver enkelt familie blir møtt med respekt og anerkjennelse for den de er, vi 

ønsker at familiene skal oppleve delaktighet i barnehagen, og vi jobber for å fremme ulikheten 

i hver enkelt familiesammensetting. Vi ønsker at Frydenhaug barnehage skal være et sted der 

familien føler tilhørighet, der familien føler de kan bidra. Vi vil at Frydenhaug barnehage skal 

være et sted der vi er «sammen om» det å gi barna en god barndom, fylt med samhold, lek og 

læring. 

Barnehagen legger til rett for ulike møteplasser der dialog og refleksjon mellom hjem og 

barnehage kan finne sted. En til to ganger i året arrangeres dialogkveld for foreldrene. Her vil 

styrer i samarbeid med FAU sette en problemstilling/tema på agendaen, og foreldrene sitter i 

grupper og reflekterer rundt dette sammen. Vi kommer også til å invitere familiene inn i 

barnehagen, der de vil få innsikt i det pedagogiske innholdet og inviteres inn i refleksjon 

sammen med pedagogene. I tillegg vil foreldresamtaler og den daglige dialogen, danne 

grunnlag for hvordan vi «går sammen om» å gi barnet de beste forutsetningene for en god tid i 

barnehagen.  

 

7.2   SU og FAU 

 

Alle foreldre i barnehagen utgjør barnehagens foreldreråd, og blant disse velger hver avdeling 

to representanter til FAU. Foreldrenes Arbeidsutvalg (FAU) har som oppgave å samarbeide 

med barnehagen, komme med innspill og organisere diverse arrangement. To av FAU-

medlemmene sitter også i Samarbeidsutvalget (SU) sammen med to personalrepresentanter og 

styrer. Hvem som sitter i FAU og SU finner dere på hjemmesiden til Frydenhaug barnehage: 

 

http://www.as.kommune.no/su-frydenhaug.351971.no.html    

 

 

FAU har egen mail-adresse: www.frydenhaugfau@gmail.com 

 

 

http://www.as.kommune.no/su-frydenhaug.351971.no.html
http://www.frydenhaugfau@gmail.com
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7.3   Overganger 

 
➢ Tilvenning 

Når barnet og foreldrene møter barnehagen for første gang, ønsker vi at de skal få en trygg og 

god velkomst. Personalet sender ut et velkomstbrev på forhånd og skriver kort om hvordan 

barnehagehverdagen foregår, hva man trenger å ha med av klær og annet, samt litt om 

hvordan de første dagene blir. Barnet og foreldrene får en voksen å forholde seg til de første 

dagene barnet er i barnehagen. Vi bestreber hele tiden en tett dialog med foreldrene. I 

tilvenningsperioden ønsker vi at barnet skal bli kjent med rutiner, skape en trygghet og 

tilhørighet til barnehagen, samt etablere nye relasjoner. Vi jobber tett med familien den første 

tiden, slik at alle parter er trygge, når hverdagen skal erobres på egenhånd for barnet. Hva som 

er det beste for hvert enkelt barn, vurderer vi fortløpende. Rammeplanen beskriver at det er 

personalets ansvar å ha en tett oppfølging den første tiden i barnehagen, samt at barnet skal 

oppleve tilhørighet, trygghet, tid og rom for å bli kjent. 

 
➢ Mellom avdelinger 

I Rammeplanen står det at når barna skal bytte avdeling innad i barnehagen er det viktig at 

barna får tid og rom til å bli kjent med de andre barna på den nye avdelingen, personalet og 

avdelingen i sin helhet.  

I Frydenhaug barnehage har vi gode rutiner når barna går fra en avdeling over til en annen. 

Overganger kan være sårbare for barna og derfor ønsker vi at barna som skal begynne på en 

ny avdeling får en forutsigbar og trygg start. I forkant av avdelingsbytte er barnet på besøk på 

den nye avdelingen, gjerne sammen med noen kjente barn og voksne. Barnet får se plassen 

sin, være med på ulike aktiviteter, spise lunsj og leke ute. Det er viktig at barnet har skapt 

gode relasjoner til de nye barna og voksne og at det er kjent i miljøet. Vi jobber opp 

forventningene om det å begynne på en ny avdeling, og at det er viktig for oss at barnet selv 

er motivert og føler det har vært delaktige i prosessen i forkant. Alle barn er ulike og det er 

derfor ingen fasit på hvordan en overgang skal gjennomføres. 

Foreldrene er også informert på forhånd og vet om prosedyrene. Vi vil at foreldre/foresatte er 

informert og kan si deres mening fordi vi ønsker en tett foreldredialog. Foreldrene kjenner 

barna sine best og vi ønsker trygge og motiverte barn i overgangsfaser.  

 
➢ Plan for overgang barnehage – skole  

For at overgangen fra barnehage til skolen skal bli best mulig for barna, krever dette et godt 

samarbeid mellom skole og barnehage, med foresattes delaktighet. I Ås kommune ønsker vi at 

barna skal møte gode fellesnevnere i begge institusjonene.  

Overgangssamtaler hvor barnehagen og foresatte fyller ut et overgangsskjema på hvert enkelt 

barn, skal sendes til skolen. Her kommer foreldrenes delaktighet og pedagogens 

fagkunnskap fram, for å kunne avgjøre hvilken informasjon skolen skal motta.  

Det foretas skolebesøk i mai/juni i regi av skolen, egen invitasjon sendes til foresatte. 

Det er også felles aktivitetsdager for gigantene sammen med skolestartere fra andre 

barnehager. De ansatte i barnehagen blir også invitert på møte til skolene, dette for å kunne 

fortelle skolen hva barna har engasjert seg i, og hva barnehagen har hatt fokus på det siste året 

i barnehagen.   

 

For ytterligere informasjon, se: 
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http://www.as.kommune.no/plan-for-overgang-barnehage-skolesfo.5763913-351890.html  

7.4   Gigantklubben 

 

Gigantklubben er en felles møteplass for de som har siste året i barnehagen.  Vi jobber ikke 

skoleforberedende, men egenskapene som barna utvikler og tilegner seg, gir barna 

grunnleggende erfaringer for å være en del av et læringsmiljø. Vi ønsker at barna skal være 

med å skape et læringsmiljø som ikke bygger på krav om prestasjon. Dette krever voksne som 

tar del i et fokus, en oppgave, eller en utflukt uten å undervise eller finne målbare ferdigheter. 

De voksne må være støttende, følge barnas refleksjoner, og skape plass for alle å delta. Vi 

bruker oppgaver som f.eks. tar utgangspunkt i undring, og å finne koblinger og 

sammenhenger uten at det foreligger et rett svar. Vi legger til rette for aktiviteter som bruker 

definerte verktøy og impulser som kan kreve en innføring, uten å spille på 

forhåndskunnskaper.  

Vi ønsker en møteplass som 

utfordrer barna, hjelper de å 

finne sine styrker og særegne 

uttrykk, uten at de sitter igjen 

med en følelse av nederlag og 

liten motivasjon. Hvis 

oppgavene eller aktivitetene har 

flere løsninger, kan de lære seg 

at kreativitet er en styrke, men 

at det er ikke galt å herme etter 

noen som har funnet en god 

løsning. Her kommer det også 

inn at barna får erfaringer rundt 

å begrunne valgene sine, og 

argumentere for ønskene de 

uttrykker. Leken og det sosiale 

miljøet er like viktig, og da må de voksne ta i bruk humor, sang, lek, bevegelse, rim og regler.  

 Vi drar på turer som er spesielt for bare de eldste barna i barnehagen, de får delta på 

organiserte aktiviteter som gir de mulighet til å møte nærmiljøet og å finne svar på sine 

spørsmål om omverden. Her er en mulighet til å samarbeide med det som nærmiljøet tilbyr. 

Vi bruker bl.a. biblioteket og Vitenparken i Ås som eksperter på felt som gir barna møter med 

mer formelle læringssituasjoner.  

 

7.5   Samarbeidspartnere 

 

Pedagogisk psykologisk senter (PPS) er en veiledningstjeneste for foreldre, barnehage og 

skole. Foreldre kan på eget initiativ (når de er usikre på sitt barns utvikling) ta kontakt med 

PPS.  Barnehagepersonalet tar kontakt med PPS vedrørende generelle spørsmål eller anonyme 

drøftinger. Barnehagen har sin egen kontaktperson på PPS, hun heter Heidur Baldursdottir. 

 

Barnehagen kan ikke drøfte enkeltbarn med PPS uten foreldres tillatelse. 

 

Vi kan også ha samarbeid med helsestasjon, fysioterapeut osv. dersom det er naturlig, men 

alltid med foreldres samtykke dersom det gjelder enkeltbarn. 

 

http://www.as.kommune.no/plan-for-overgang-barnehage-skolesfo.5763913-351890.html


Årsplan 2020-2022  

 

Barnehagen har også samarbeid med Barnevernet. Barnevernets hovedoppgave er å sikre at 

barn som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling får nødvendig hjelp og 

omsorg til rett tid. Alle ansatte i barnehager er etter barnehageloven § 22, pålagt 

opplysningsplikt, uten hinder av taushetsplikt, ovenfor barnevernet når det er grunn til å tro at 

et barn blir mishandlet eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt.    

   

 

 

 

7.6    Kontaktinformasjon til de ulike instansene 

 

Barnevernet i 

Ås 

Tlf.:  
64 96 22 20 

 Mail:  

 barneverntjenesten@as.kommune.no 

 http://www.as.kommune.no/barnevern.348899.no.html 

 

PPS Tlf.:  
64 96 21 00 

Mail:  

pps@as.kommune.no 

http://www.as.kommune.no/pps.350239.no.html 

 

Nordby 

Helsestasjon 

Tlf.:  
64 96 44 80       

 Mail: 

 helsestasjonen@as.kommune.no 

 http://www.as.kommune.no/helsestasjon.350279.no.html 

 

Ås Helsestasjon Tlf.:  
64 96 22 40 

Mail:  

helsestasjonen@as.kommune.no  

http://www.as.kommune.no/helsestasjon.350279.no.html 

 

Krisesenteret i 

Follo 

Tlf.:  
64 97 23 00 

64 97 23 01 

Mail:  

post@kisif.no  

http://www.kisif.no 

 

   

 

 

 

 

Godkjent av su 17.12.2020 
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