
 

 

  

Virksomhetsplan 
Kommunale barnehager i Fauske  

Fauske kommune har 5 kommunale barnehager, med plass til rundt 220 barn. Hver barnehage 

har sin styrer og alle barnehagene er organisert under enhet barnehage i Fauske kommune. 

Virksomhetsplan viser en oversikt over felles retningslinjer og målsettinger for alle de 

kommunale barnehagene.  
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Visjon  
Fauske kommune er en folkehelsekommune. Folkehelsearbeidet er den samlede innsatsen for å 
påvirke det som fremmer og vedlikeholder befolkningens helse. Det er et livsviktig lagarbeid og alle 
skal bidra, også barnehagene. Fauske kommune har følgende visjon  

Fauske - Folkehelsekommunen der alle trives  

Ut fra den felles visjon for hele kommunen har barnehagene følgende visjon og målsetting:  

HELSEFREMMENDE BARNEHAGER - TIL BESTE FOR BARNA  

Barnehagens formål, verdigrunnlag og oppgaver  
Barnehagene skal forholde seg til både lov om barnehager og rammeplan for barnehager når de 
planlegger sin virksomhet. Formålsparagrafen i barnehageloven sammenfatter hva barnehagene skal 
jobbe målrettet mot: 

§ 1. Formål  

       Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, 
og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal 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 
uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.  

       Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, 
hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til 
medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.  

       Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den 
skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og 
vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for 
diskriminering.  

Kommunale satsningsområder  
Fauske kommune har ulike satsningsområder for å fremme helse og trivsel til innbyggerne i 
kommunen. Mange satsningsområder berører barnehage på et eller flere områder og noen er direkte 
rettet mot barnehagens arbeid.  

Helsefremmende barnehager  
Fauske kommunes hovedsatsningsområde er «Folkehelse». Barnehagene er viktige bidragsytere i 
folkehelsearbeidet, og de kommunale barnehagene skal fremstå som «helsefremmende 
barnehager». 

Fauske kommunes helsefremmende barnehager skal fremme trivsel og sunn livsførsel gjennom:  
1. Daglig fysisk aktivitet 
2. Sunt kosthold 
3. Naturopplevelser  
4. Glede og humor 
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5. Gagnlig atferd 
 
Fauske kommune har vedtatt 2 kommunale retningslinjer som synliggjør barnehagenes forpliktelser 
knyttet til fysisk aktivitet og mat i barnehagen. Disse finnes på www.fauske.kommune.no eller kan fås 
ved henvendelse til den enkelte barnehage. 

For øvrig vil barnehagenes satsning innenfor de fem punktene ovenfor bli nærmere beskrevet i den 
enkelte barnehages årsplan. 

Språk – og lesestimulering 
Fauske kommune ønsker å forebygge lese-/skrivevansker gjennom tidlig innsats. Dette innebærer at 
barnehagene skal: 

- Benytte TRAS som observasjons- og kartleggingsmateriell når språkvansker avdekkes eller 
mistenkes. 

- Benytte Språksprell og skrivedans som metode. 
- Bidra til gode rutiner for overgang fra barnehage til skole.  
- Bruke IKT som pedagogisk verktøy. 
- Delta i kurs-rekken «God Start». 

Foreldresamarbeid 
Foreldrene er barnehagenes aller viktigste samarbeidspartnere, og gode resultater i arbeidet er 
avhengig av et nært og godt samarbeid med barnas hjem. Samarbeidsklimaet i de kommunale 
barnehagene skal preges av gjensidig tillit og respekt. Samarbeidet består av både den uformelle 
daglige kontakten og samarbeid av mer formell art, som foreldresamtaler og foreldremøter. 

Hver barnehage skal i løpet av året gjennomføre minimum: 

 2 foreldresamtaler pr.barn 

 2 foreldremøter, hvorav ett bør være temamøte. 

I tillegg har den enkelte barnehage ulike aktiviteter der foreldrene er involvert og blir invitert. Dette 
kan blant annet være foreldrekaffe, samlingsstunder og avslutninger. 

Informasjon om foreldreråd og SU finnes under kapittelet «Samarbeid». 

Gagnlig adferd 
Satsningsområdet dreier seg om oppdragelsen av det enkelte barn og har nær tilknytning til våre mål 
om å utvikle barnas ansvarsfølelse, lære dem å vise respekt for andre mennesker og utvikle deres 
evne til sosialt samspill. Vårt mål er at vi skal hjelpe barna med å utvikle en atferd som kan gagne 
dem gjennom livet. For å oppnå dette må vi klare å gjøre hvert enkelt barn trygge på seg selv og sin 
egen rolle i samvær med andre mennesker. I arbeidet med å lære barna gagnlig atferd er 
voksenrollen svært viktig. Det er viktig at alle (ansatte og foreldre) er bevisst på sin rolle som forbilde 
for barna 

Newton i barnehagene 
 
Alle de kommunale barnehagene i Fauske deltar i Newton Salten. Gjennom deltakelse i Newton for 
barnehagene ønsker vi at barna skal resonnere og undere seg sammen om likheter, ulikheter, 
størrelse og antall. Vi ønsker å styrke barnas nysgjerrighet, matematikkglede og lyst til å utforske 
matematiske sammenhenger. Dette gjøres bla. gjennom å introdusere barna for grunnleggende 
begreper innen teknikk og matematikk gjennom arbeid med robotbygging med WeDo lego. 

http://img2.custompublish.com/getfile.php/1871513.1292.fufrbspdap/LOKALE+RETNINGSLINJER+FOR+FYSISK+AKTIVITET+I+BANREHAGEN.pdf?return=www.fauske.kommune.no
http://img2.custompublish.com/getfile.php/1870879.1292.tedpfryqvx/Lokale+retningslinjer+for+mat+i+barneahagen.pdf?return=www.fauske.kommune.no
http://www.fauske.kommune.no/
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Fauske har eget Newton rom som ligger på Vestmyra-skolesenter, og skal bidra til å styrke 

kommunens energi- og miljøfaglige utdanning. 

Foreldrestøtte  
Alle foreldre skal få mulighet til å delta på ICDP veiledning i løpet av årene barna er i barnehagen.  

ICDP er et foreldrestøtteprogram som blant annet skal hjelpe og påvirke omsorgsgiverens positive 
opplevelse av barnet, slik at omsorgspersonen kan identifisere seg med og føle med barnet. ICDP er 
også med på å styrke omsorgsgiverens selvtillit, og fremmer en sensitiv og uttrykksfull 
kommunikasjon mellom omsorgsgiveren og barnet, slik at det følelsesmessige forholdet mellom de 
to blir positivt og utviklende. 

Omsorg, lek og læring  

Tilvenning  
Det er veldig individuelt hvordan barn tilpasser seg den nye hverdagen, og det anbefales å sette av 
minimum tre dager til tilvenningen. Vårt mål er at overgangen fra hjem til barnehage ikke skal 
oppleves som et brudd, men som en utvidelse av mulighetene for kontakt og nye erfaringer. Nye 
barn følges opp av en fast kontaktperson den første tiden i barnehagen.  

Oppstartsamtaler  
Gjennom tidlig og samordnet innsats skal barnehagene i Fauske kommune sikre at barn får et godt 
utgangspunkt for utvikling, læring og livskvalitet. Vi har som mål å styrke innsatsen rettet mot barn 
ved å oppdage behovet for hjelp tidlig, for så å forebygge og sette i verk tiltak. Alle familier i Fauske 
kommune, uansett om de har plass i kommunal eller privat barnehage får tilbud om oppstartsamtale. 
For barnehageåret 2012-2013 gjelder dette barnehagene Vestmyra, Lyngheia, Erikstad, Sulitjelma og 
Kosmo. Fra barnehageåret 2013-2014 gjelder det alle barnehager i kommunen.  
Spørsmålene som blir gjennomgått på oppstartsamtalen er frivillig å svare på.  

Omsorg 
Barn har rett til omsorg og skal møtes med omsorg. Barnehagens personale har en yrkesetisk 
forpliktelse til å handle omsorgsfullt overfor alle barn i barnehagen. Omsorgsforpliktelsen stiller krav 
til personalet om oppmerksomhet og åpenhet overfor det unike hos hvert enkelt barn og det unike i 
situasjonen og i gruppen. 

Omsorg i barnehagen handler både om relasjonen mellom personalet og barna og om barnas omsorg 
for hverandre. Å gi barn mulighet til å gi hverandre og ta imot omsorg er grunnlaget for utvikling av 
sosial kompetanse, og er et viktig bidrag i et livslangt læringsperspektiv. 

Lek  
Leken skal ha en framtredende plass i barns liv i barnehagen. Leken har egenverdi og er en viktig side 
ved barnekulturen. Leken er et allment menneskelig fenomen der barn har høy kompetanse og 
engasjement. Den er en grunnleggende livs- og læringsform som barn kan uttrykke seg gjennom. 

Barnehagen skal legge fysisk og organisatorisk til rette for variert lek. Barnehagens innhold bør 
inspirere til fantasi, skaperglede og livsutfoldelse. Personalet må være tilgjengelige for barn ved å 
støtte, inspirere og oppmuntre barna i deres lek. Dette vil også danne grunnlag for å sikre at alle barn 
får gode erfaringer og en opplevelse av å mestre samspillet med andre barn i lek. Barn som ikke 
deltar i lek, holdes utenfor eller ødelegge andres lek må gis særskilt oppfølging. 
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Læring 
Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, vitebegjær og lærelyst og bidra til et godt grunnlag for 
livslang læring. Begrepet livslang læring viser til at læring skjer på ulike arenaer gjennom hele livet. 
Læring foregår i det daglige samspillet med andre mennesker og med miljøet, og er nært 
sammenvevd med lek, oppdragelse og omsorg. Barn kan lære gjennom alt de opplever og erfarer på 
alle områder. 

Læring vil være preget av kvaliteten i samspillet mellom barn og personale. Personalet skal vektlegge 
en anerkjennende væremåte i forhold til barns læring. Støtte og utfordring gjennom varierte 
opplevelser, kunnskaper og materialer kan fremme læring. Tidlige opplevelser og erfaringer påvirker 
selvoppfatningen. Derfor blir personalets handlinger og holdninger i møte med barns 
læringserfaringer avgjørende. 

Barnas psykososiale miljø 
I forslag til ny barnehagelov er det tatt med en egen paragraf som omhandler barnas psykososiale 
miljø. Den understreker at barnehagen aktivt skal jobbe med å fremme et godt psykososialt miljø, 
der barna opplever respekt, trygghet, omsorg og sosial tilhørighet. Får de ansatte i barnehagen 
kunnskap eller mistanke om at et barn ikke har det bra, så skal de snarest undersøke saken, varsle og 
gripe inn. Lovforslaget gir også foresatte og SU rett til å kreve tiltak for å rette opp mangler ved det 
psykososiale miljøet.  

Barns medvirkning 
Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. 

Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens 
virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. 

(Barnehageloven § 3 Barns rett til medvirkning) 

Barns rett til medvirkning krever tid og rom for å lytte og samtale. Den pedagogiske virksomheten må 
organiseres og planlegges slik at det gis tid og rom for barns medvirkning. Slik kan barn bli motiverte 
til å påvirke sin egen hverdag i barnehagen. Barn må erfare tydelige og ansvarsfulle voksne som tar 
hensyn til hele gruppen. 

Fagområdene 

Rammeplan – fagområder  
De 7 fagområdene som barnehagen skal bruke som utgangspunkt i sin planlegging er:  

1. Kommunikasjon, språk og tekst 
2. Kropp, bevegelse og helse 
3. Kunst, kultur og kreativitet 
4. Natur, miljø og teknikk 
5. Etikk, religion og filosofi 
6. Nærmiljø og samfunn 
7. Antall, rom og form 

Hvordan fagområdene blir tilpasset det enkelte barns og gruppens interesser og det lokale 
samfunnet, skal avgjøres i den enkelte barnehage og nedfelles i barnehagens årsplan. Her må også 
progresjon tydeliggjøres.  
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Hvert fagområde dekker et vidt læringsfelt. Fagområdene vil sjelden opptre isolert. Flere områder vil 
ofte være representert samtidig i et temaopplegg og i forbindelse med hverdagsaktiviteter og turer i 
nærmiljøet. I sosialt samspill i lek og hverdagsaktiviteter skjer det ofte en spontan kommunikasjon 
knyttet til fagområdene. At barn får rike, felles opplevelser og del i kunnskaper på mange områder, er 
også en forutsetning for at det skal bli god lek og et godt samspill mellom barna. 

Planlegging, dokumentasjon og vurdering 
 

Planlegging 
Barnehagen er en pedagogisk virksomhet som skal planlegges, dokumenteres og vurderes. Den 
enkelte barnehage står fritt til å velge metoder og omfang ut fra lokale forutsetninger og behov. 
Gjennomføringen av planene må være så fleksibel at det er rom for spontanitet og barns 
medvirkning. Barnehagens styrer har et særlig ansvar for å iverksette og lede barnehagens arbeid 
med planlegging, dokumentasjon og vurdering. Pedagogisk leder har ansvar for planlegging, 
dokumentasjon og vurdering av arbeidet i barnegruppen han/hun har ansvar for. Styrer og 
pedagogisk leder har ansvar for at barnehagens mål og rammer er klarlagt for personalet, at det 
utvikles en felles forståelse for målene blant medarbeiderne og for at foreldrene får god og 
tilstrekkelig informasjon om barnehagens virksomhet. Det bør legges til rette for bredest mulig 
medvirkning fra barn, foreldre, barnehagens personale og eiere i planlegging, dokumentasjon og 
vurdering av barnehagens pedagogiske virksomhet. 

Alle barnehager skal utarbeide en årsplan. 

Årsplanen skal inneholde informasjon om hvordan barnehagen vil arbeide med omsorg, oppdragelse, 
lek og læring for å sikre barn gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid 
med barns hjem. Planen må gi informasjon om hvordan barnehagelovens bestemmelser om innhold 
skal følges opp, dokumenteres og vurderes. 

Planer for barns overgang fra barnehage til skole må også nedfelles i barnehagens årsplan. 

Årsplanen må konkretisere barnehagens arbeid med å legge til rette for barns medvirkning. 

Årsplanen skal fastsettes av barnehagens samarbeidsutvalg. Foreldrene må gis mulighet til å delta 
aktivt i planlegging av barnehagens innhold. Spørsmål om innhold og prioriteringer må drøftes i 
foreldrerådet og i samarbeidsutvalget. Det er viktig å legge opp til en drøfting med foreldrene om hva 
de ønsker å medvirke i og på hvilke måter. Styreren har det faglige ansvaret for årsplanens innhold. 

 

Dokumentasjon  
Dokumentasjon kan være et middel for å få fram ulike oppfatninger og åpne for en kritisk og 
reflekterende praksis. Barnehagens dokumentasjon kan gi foreldrene, lokalmiljøet og kommunen 
som barnehagemyndighet informasjon om hva barn opplever, lærer og gjør i barnehagen. 

Dokumentasjon knyttet til enkeltbarn kan nyttes i tilknytning til samarbeid med hjelpeinstanser 
utenfor barnehagen når dette skjer i samarbeid og forståelse med barnas foreldre/foresatte. 
Foreldrene har rett til å se dokumentasjon om egne barn. 
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Vurdering  
Barnehagens arbeid skal vurderes, det vil si beskrives, analyseres og fortolkes i forhold til kriterier gitt 
i barnehageloven, rammeplanen og eventuelle lokale retningslinjer og planer. 

Barnehagens styrer har et overordnet ansvar for at den pedagogiske virksomheten vurderes på en 
planlagt, systematisk og åpen måte. Styreren må sørge for at vurderingen foregår i forståelse med 
foreldrene og personalgruppen. Barnehagens foreldreråd og samarbeidsutvalg skal ha mulighet til 
reell innflytelse på vurderingsprosessen. Hvordan vurderingen av barnehagens arbeid skal 
gjennomføres, må nedfelles i årsplanen: Hva som skal vurderes, hva hensikten er, hvem som skal 
delta i vurderingsarbeidet og hvordan og når. 

Resultatene av vurderingen bør legges til grunn for arbeidet med neste årsplan. 

Kartleggingsverktøy  
Barnehagene bruker ulike kartleggingsverktøy for å kunne dokumentere fremgang i barnas utvikling. 
I planen for tidlig innsats er det vedtatt at alle barnehager skal bruke TRAS når språkvansker 
avdekkes eller mistenkes. TRAS skal også benyttes som overgangsredskap til skole.  
MIO brukes i enkelte barnehager.  
 
 TRAS (Tidlig Registrering Av Språkutvikling) er et registreringsskjema av språkutvikling i daglig 
samspill. Ved bruk av TRAS får vi et innblikk i barnets utvikling av talespråk og språkforståelse i 
sammenheng med oppmerksomhet, samspill og kommunikasjon. 
 
MIO (Matematikken-Individet-Omgivelsene) er et observasjonsmateriell i matematikk. Dette hjelper 
oss i arbeidet med antall, rom og form, og registrering av barnas matematiske utvikling. 

samarbeid  
 

SU og foreldreråd  
For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et 
samarbeidsutvalg. 

Foreldrerådet består av samtlige barnas foresatte, skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at 
samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. 
Samarbeidsutvalget består av 2 representanter for de ansatte, 2 representanter fra de foresatte og 2 
eier-representanter (styrer + en politisk valgt).  

Intensjonen med foreldreråd og samarbeidsutvalg er at disse organene skal ha mulighet til å ivareta 
foreldregruppens kontakt med barnehagen og sikre deres medvirkning. Foreldrerådet er et organ der 
foreldre eller foresatte kan møtes og diskutere ønsker og behov og komme med forslag til 
barnehagen.  

Samarbeidsutvalget skal forelegges saker av viktighet for barnehagens innhold og virksomhet og for 
forholdet til foreldrene. Samarbeidsutvalget for hver barnehage skal med utgangspunkt i 
rammeplanen fastsette en årsplan for den pedagogiske virksomheten. Øvrige saker av viktighet er 
blant annet forslag til budsjett, driftsendringer, arealutnyttelse, tilsynsrapporter, 
godkjenningsvedtak. Samarbeidsutvalget kan påpeke overfor eier og melde fra til 
tilsynsmyndigheten, dersom barnehagen ikke drives innenfor de rammene som gis av gjeldende 
lover, forskrifter, barnehagens vedtekter og barnehagens budsjett. 
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Flerfaglig samarbeid  
4 ganger pr år gjennomføres det flerfaglige møter mellom PPT, barnevern, helsestasjon og 
pedagogisk personale i barnehagen. På disse møtene tas utfordringer og problemstilling som gjelder 
både enkelt barn og barnegruppen opp. Foreldre skal informeres og i utgangspunktet gi samtykke 
hvis barn nevnes med navn på disse møtene.  

Overgang barnehage – skole  
Fauske kommune har en plan for overgang barnehage – skole, for å sikre at dette blir en god 
overgang for barnet. Siste året i barnehagen er det storklubb for barna som skal over i skolen, der de 
blir forberedt på hva som venter dem som 1.klassinger. Det er også jevnlig kontakt med skolene som 
skal ta i mot barna og barnehagen.  

HMS i barnehagen  
 

Tilsyn  
Kommunen er tilsynsmyndighet for alle kommunens barnehager. Det er laget en egen plan for tilsyn 
av barnehagene i Fauske. Denne finnes på kommunens hjemmeside. Gjennom tilsyn blir 
barnehagens pedagogiske virksomhet vurdert, på samme tid som tilsynet også er med på å påse at 
gjeldende lover og forskrifter innenfor barnehageområdet blir fulgt.  

Vernerunder  
Det gjennomføres vernerunder i alle barnehager 3 ganger pr år. Der sikkerheten for barn og ansatte 
er i fokus. Den ene vernerunden har ekstra fokus på uteområdet i barnehagen og sikkerheten der.  

Forsikring  
Alle barn i kommunale barnehager har forsikring gjennom KLP. Barna er forsikret til og fra barnehage, 
i barnehagen og under utflukter i regi av barnehagen. Barna er forsikret ved ulykker som fører til 
varig medisinsk invaliditet og dødsfall på grunn av ulykke. Ytterligere opplysninger om forsikringen 
fås ved henvendelse til styrer.  

http://www.fauske.kommune.no/barnehager

