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Fauske kommune er en folkehelsekommune. Fysisk aktivitet er av stor betydning for 
barns utvikling og helse, og fysisk aktivitet i barnehage er derfor en svært viktig faktor 
i kommunens totale folkehelsearbeid. 
 
Verdens Helseorganisasjon viser til at fysisk inaktivitet er i ferd med å bli framtidens 
store helseproblem (WHO 2002). Mennesket er skapt for bevegelse og barn i 
bevegelse burde være like naturgitt og selvfølgelig som livet selv. Resultatet av vårt 
moderne, velutviklede og teknifiserte samfunn er at bevegelses- og aktivitetsbehovet 
har fått dårligere betingelser, og vi står i fare for å rote bort den urgamle, naturgitte 
dimensjonen - bevegelse.  
 
 ”Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005-2009” (Helse- og omsorgsdepartementet) 
anbefaler at barn og unge skal være fysisk aktive i minst 60 minutter hver dag, og at 
aktiviteten bør ha både moderat og høy intensitet og være så allsidig og 
engasjerende som mulig. 
 
Barnehagene i Fauske skal bidra til mer bevegelse ved å legge til rette for mer fysisk 
aktivitet. Mer fysisk aktivitet i barnehagene skal være med å fremme sunn helseatferd 
og redusere sosiale helseforskjeller.  
 
Det skjer mye i løpet av de første leveårene i et barns liv, og barnets utvikling de 
første årene er grunnleggende for resten av livet. Kroppen er avgjørende for hvordan 
barn erfarer verden i denne perioden, og det fysiske miljøet blir dermed en arena for 
barns helhetlige utvikling.  
Lek og allsidig fysisk aktivitet er nødvendig for barns normale vekst og utvikling og for 
å fremme utvikling av grunnleggende motoriske ferdigheter.  
 
Hjem og familie har hovedansvaret for barnas aktivitetsvaner, men barnehagen har 
et profesjonelt ansvar for at barn i barnehage får gode aktivitetsvaner og at 
aktivitetstilbudet er helsefremmende.  
Aktive voksne gir aktive barn, og det er derfor viktig at hjem og barnehage 
samarbeider og har en dialog om hva som er gode aktivitetsvaner. Barnehagen har 
ansvar for å ta opp dette temaet med foreldrene.  
 
Disse lokale retningslinjer er laget med utgangspunkt i St.meld. nr. 41 (2008-2009) 
Kvalitet i barnehagen og Rammeplan for barnehager. Retningslinjene gjelder både 
for kommunale og private barnehager. 
 
 
 
Målsetting  
 
Barnehagene i Fauske skal bidra til mer bevegelse ved å legge til rette for mer fysisk 
aktivitet. Mer fysisk aktivitet i barnehagene skal være med å fremme sunn 
helseatferd, redusere sosiale helseforskjeller og gi positive opplevelser og erfaringer 
for barn i Fauske kommune. 
 
 



Fysisk aktivitet i barnehagen 
 
Fysisk aktivitet i barnehage utgjør en betydelig del av barns totale daglige aktivitet, 
og er derfor av stor betydning for barns utvikling og helse. 
 
”Rammeplan for barnehager” tar utgangspunkt i et helhetssyn på barn. På området 
fysisk aktivitet skal barnehagen bidra til at barna: 
 

 Utvikler kroppsbeherskelse, grunnleggende motoriske ferdigheter og en positiv 
selvoppfatning 

 Utvikler positive holdninger til aktiv bruk av egen kropp gjennom varierte og 
allsidige opplevelser og utfordringer 

 Utvikler positive holdninger til turer og friluftsliv 

 Tilegner seg gode vaner og får grunnleggende kunnskap om hvordan ivareta 
egen kropp, helse og velvære. 
 

 
Pedagogisk funksjon og tiltak  
 

 Fysisk aktivitet skal innarbeides i barnehagens planer og forankres hos alle 
ansatte 

 Aktivitetene skal gi anledning til samhandling og fellesskap  

 Barna skal oppleve glede, trivsel, mestring og vennskap når de er fysisk aktive 

 Barna skal tilbys et variert fysisk aktivitetstilbud 

 Barna skal gis mulighet til å være fysisk aktive på ulike arenaer, få tilgang til ulikt 
materiell samt gis varierte og tilpassede utfordringer. 

 Barnehagen skal ha inne- og utemiljø som oppmuntrer barna til fysisk aktivitet 

 Barnehagen skal benytte nærmiljøet aktivt, og legge vekt på friluftsliv og 
naturopplevelser 

 Personalet skal ha god kompetanse i å tilrettelegge for daglig fysisk aktivitet for 
alle barn 

 Personalet skal være gode rollemodeller som stimulerer barna til å være fysisk 
aktive 

 Personalet skal sørge for pedagogiske opplegg som gir barna 
mestringsopplevelser 

 Personalet skal i samarbeid med foreldrene stimulere til økt fysisk aktivitet for 
barna både i barnehagen og hjemme. 

 
 
 
 

 


