
 

 

Brensmork barnehage 

Årsplan 2022-23 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gode opplevelser - glade barn 



 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA MEG VÆRE BARN!  

 

La meg sitte på et fang 

mens jeg er liten, 

så jeg kan gå oppreist 

når jeg er stor. 

 

La meg gråte ved et kinn  

mens jeg er barn, 

så jeg kan tørke tårer 

når jeg er voksen. 

 

La meg holde ei hand 

mens jeg er svak, 

så jeg kan holde hender  

når jeg er sterkere. 

 

La meg ha en barndom.  

Jeg trenger trygg niste for å 

vokse.  

 

Ragnhild Bakke Waale 
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VELKOMMEN! 

Dette er Brensmork barnehages årsplan. Den er et resultat av refleksjonsarbeid i personalgruppa med fokus på pedagogisk 

arbeid og egen praksis - arbeid som har pågått både forrige barnehageår og tidligere som vi anser som betydningsfullt for 

vår pedagogiske praksis.  

Årsplanen skal være et arbeidsverktøy for barnehagens personale og dokumentere barnehagens valg og begrunnelser. 

Samtidig gir den informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid til foreldre, kommunen og andre samarbeidspartnere og 

interesserte. Årsplanen fastsettes av barnehagens samarbeidsutvalg (SU) og er dermed også et utgangspunkt for 

foreldrenes mulighet til å kunne påvirke innholdet i barnehagen.  

Sammen med Lov om barnehager (LOV 2005-06-07), gir rammeplan for barnehagen (Utdanningsdirektoratet, 2017) 

retningslinjer for barnehagens verdigrunnlag, innhold og oppgaver. Årsplanen skal vise hvordan vi realiserer rammeplanens 

formål og innhold til pedagogisk praksis, gjennom blant annet å beskrive hvordan vi arbeider med omsorg, lek, danning og 

læring. I tillegg skal den ta for seg hvordan barn og foreldres medvirkning påvirker planer, hvordan vi vurderer det 

pedagogiske arbeidet, arbeider med tilvenning og ivaretar samarbeid og sammenheng med skolen.  

I løpet av våren 2021 ble det bestemt at barnehagen vår skulle ta del i et 3-årig kommunalt 

kompetanseutviklingsprosjekt - «Læring og utvikling i et inkluderende fellesskap» fra høsten 2021. Siden vi da nettopp 

hadde satt i gang med et flerårig kurs om inkludering, skulle det inngå som en del av prosjektet. Prosjektet skulle for øvrig 

foregå i samarbeid med SEPU ved Høgskolen i Innlandet. Vi har nå kommet godt i gang med dette arbeidet. Hele 

personalgruppa har i løpet av 2021-22 tilegnet seg ytterligere kunnskap om hva som fremmer et positivt og inkluderende 

fellesskap og gode relasjoner, og hvor viktige de er i dette arbeidet. De kjenner også betydningen av å arbeide kontinuerlig og 

systematisk med å undersøke og avdekke eventuelle krenkelser og uheldige samspillsmønstre, og har utviklet kompetanse i å 

bruke pedagogisk analyse og observasjon. Vi fortsetter arbeidet med å innarbeide gode rutiner og jobbe systematisk i 2022-

23, for å sikre trygghet og trivsel for alle barn. 

Arbeidet med sosial kompetanse og bærekraftig utvikling videreføres også til 2022-23. Respekt for og ta vare på er felles 

grunnleggende verdier som vi vil fortsette å ha fokus på både når vi jobber med hvordan vi er med hverandre og med 

naturen og miljøet rundt oss. Målet er det samme: Å fremme gode holdninger og vaner, og gi barna økt kunnskap om hvordan 

vi kan ta vare på hverandre og naturen og bli mer miljøbevisste.   

 

Mona White, styrer, juni 2022 
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1 BARNEHAGENS VISJON OG 

VERDIGRUNNLAG 
 

Vi er opptatt av at barn skal få være barn. Det betyr at de 

er fullstendige og likeverdige individer som er her og nå og 

skal bruke tiden sin på å være barn. Leken er helt 

sentral og den viktigste aktiviteten vi legger til rette 

for i barnehagen. Barna skal få leke fordi det er gøy, 

og vi skal skape tid og rom for lek, verne om leken og 

være tilstede og hjelpe barn inn i lek slik at alle 

opplever inkludering.  

 

I vår barnehage skal barna oppleve trygghet og 

tilhørighet gjennom å bli sett og hørt og tatt på 

alvor, og ved å være med å påvirke og medvirke i 

det vi gjør. Barna skal få erfare at de kan 

uttrykke sine meninger og at det er greit å være 

uenig, og de skal få støtte til å ta egne valg. Det 

skal synliggjøres at vi er like verdifulle selv om vi 

er forskjellige, slik at alle barn kan føle at de får 

være seg selv. Vi må kjenne det enkelte barn og 

tilpasse utfordringer - være «støttende stillas», 

oppmuntre og rose, slik at alle opplever mestring og 

kjenner at de kan noe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GODE OPPLEVELSER   

- GLADE BARN 
 

 ER TRYGGE PÅ SEG SELV 

 ER TRYGGE PÅ BARNEHAGEN 

 OPPLEVER MESTRING I ULIKE 

SITUASJONER OG ER SELVSTENDIGE 

 ER NYSGJERRIGE OG UTFORSKENDE 

PÅ LIVET  

 HAR VENNER OG LEKEKAMERATER 

FOR Å FÅ GLADE BARN KREVES DET 

OMSORGSFULLE NÆRE VOKSNE SOM  

 HAR KUNNSKAP OM HVORDAN LEGGE 

TIL RETTE FOR BARNS BESTE I ALLE 

SITUASJONER 

 SER HVERT BARN OG DERES BEHOV 

 ER STØTTENDE OG OPPMUNTRENDE I 

BARNS OPPDAGELSE AV VERDEN 

 SØRGER FOR GODE OG VARIERTE 

OPPLEVELSER SOM GIR BARNA ULIKE 

ERFARINGER 

 

For at verdigrunnlaget vårt skal praktiseres og oppleves i det 
daglige, må vi som voksne  

 være omsorgsfulle voksenrelasjoner - varme og nære 
 ha en anerkjennende væremåte og kommunikasjon 
 være tilstedeværende, engasjerte og deltakende  
 ha et positivt fokus og være oppmerksomme og lydhøre 
 være gode rollemodeller både for barna og hverandre 
 ha faste rutiner og klare grenser 
 ha en tett og god dialog med foreldrene 
 skape arenaer og planlegge og gjennomføre ulike 

aktiviteter som fremmer verdigrunnlaget 

I barnehageåret 21/22 så vi nærmere på betydningen av «være 

tilstedeværende, engasjerte og deltakende», «ha faste rutiner og klare 

grenser» og «ha en tett og god dialog med foreldrene». Dette kan du lese 

om under kapitlene Voksenrollen 
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BARNDOM 

 

«Å bidra til at alle barn som går i barnehage, får en god 
barndom preget av trivsel, vennskap og lek er 
fundamentalt.» (Rammeplanen, 2017, s. 8) 
 

 For oss betyr det 

 å la barn få være barn og anerkjenne at for barna er det 

her og nå som er viktig 

 å skape tid og rom for lek - leken er sentral og barn skal få 

lov til å leke for å leke ikke fordi de skal lære noe 

 at hvert enkelt barn får oppleve mestring 

 at alle barn opplever trygghet, kjærlighet og omsorg  

 at barns beste alltid er i fokus 

 å ha fokus på samspill og sosial kompetanse 

 

Visjonen og verdigrunnlaget vårt er et resultat av refleksjonsarbeid som ble gjennomført i Brensmork barnehage 

i 2017 i forbindelse med implementering av ny rammeplan (se vedlegg). Det er av stor betydning at vi har en 

felles forståelse for hva verdigrunnlaget betyr for vår pedagogiske praksis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

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.» (Rammeplanen, 2017, s. 9) 
 

For oss betyr det 

 å bli kjent med alle barna som enkeltindivider og å se 

hver enkelt 

 å ta barnas følelser og uttrykk på alvor 

 å snakke om at det er greit å tenke, mene og være 

forskjellige 

 å vise profesjonell omsorg overfor alle og være 

tydelig på at alle er like mye verdt og er en del av 

fellesskapet 

 å bidra til at barna utvikler et godt selvbilde og god 

selvfølelse bl.a. gjennom positiv støtte, oppmuntring 

og mestring 

 

 
LIVSMESTRING OG HELSE  

 

«Barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende 
funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. [..] 
Barnehagen skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og 
følelse av egenverd og forebygge krenkelser og mobbing.» 
(Rammeplanen, 2017, s. 11) 
 

For oss betyr det 

 å gi barna utfordringer og legge opp til mestring 

 å la barna få utfolde seg og legge til rette for mye lek 

og allsidige aktiviteter  

 å oppmuntre  til å prøve, og være «støttende stillas» 

og gi ros 

 at barn opplever å bli sett og hørt og godtatt for den 

de er 

 å jobbe med sosial kompetanse - hvordan vi skal være 

med hverandre 

 å være tydelige på at mobbende atferd er 

uakseptabelt 

 å ta vare på alle barn - også de som krenker 

«Barna skal få mulighet til ro, hvile og avslapping i løpet av 
barnehagedagen.» (s. 11) 
 

For oss betyr det 

 at barna får sove når de har behov for det 

 å legge til rette for roligere aktiviteter og hvilestund 

 å ta barn på alvor når de gir uttrykk for å være 

slitne 

«Måltider og matlaging i barnehagen skal gi barna et 
grunnlag  
for å utvikle matglede og sunne helsevaner.» (s. 11) 
 

For oss betyr det 

 å variere mellom ulike matserveringer og legge opp til 

god tid - minst 30 minutter 

 at det alltid serveres grønnsaker og at det skal tilbys 

det enkelte barn 

 å la barna ta del i forberedelser 

 at måltidet ser innbydende ut, og at det er fokus på 

gode samtaler og god stemning 

 

«Barnehagens verdigrunnlag skal formidles, praktiseres og oppleves i alle deler av 

barnehagens pedagogiske arbeid.» (Rammeplanen, 2017, s. 7) 
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DEMOKRATI 

 

«Barnehagen skal fremme demokrati og være et 
inkluderende fellesskap der alle får anledning til å ytre seg, 
bli hørt og delta.» (Rammeplanen, 2017, s. 8) 

  
For oss betyr det 

 å møte alle barn som fullstendige og likeverdige 

individer 

 å la barna få uttrykke seg på sin måte 

 å lytte til, vise interesse for og ta barnas initiativ 

og meninger på alvor 

 at barna får medvirke - at barnas ulike innspill og 

uttrykk synliggjøres i barnehagens innhold 

 at alle barn opplever å ha betydning for og en plass i 

fellesskapet 

 å la barn oppleve at det er greit å være uenig, og 

at de har rett til å ta egne valg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voksnes væremåte er avgjørende i dette arbeidet:  

Vi må være bevisste og bruke hverdagssituasjoner til å legge opp til god lek og mestring, 
samtale og veilede barn og være gode rollemodeller. Vi må også legge opp til metodisk 
jobbing ved hjelp av barnemøter og samtaler, smågrupper, samling og turdager, og bruke 
opplegg som Mitt valg, «Ti små vennebøker», omtenksomhetsbamsen o.l. for å fremme 
verdier som likeverd, mangfold, respekt, demokrati og livsmestring.  Vi må skape tid og rom 
for mye lek og mestring. Vi må ha gode planer slik at det blir tydelig for alle hva vi skal 
jobbe med, samtidig må innholdet i planene være så åpent at det gir rom for barnas 
medvirkning.  

 

 

BÆREKRAFTIG UTVIKLING 

 

«Barnehagen skal bidra til at barna kan forstå at dagens 
handlinger har konsekvenser for fremtiden. [..] Barna skal 
lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen.» 
 
For oss betyr det 

 å samtale om og reflektere sammen med barn over 

hvorfor vi kildesorterer og hva resirkulering er, å la 

barna ta del i kildesortering 

 å la barna få kjennskap til matproduksjon og selv så 

og høste 

 å gå på tur og bruke skogen aktivt og følge naturen 

gjennom årstidene 

 å samtale om hvordan vi tar vare på hverandre og 

naturen; eks. ta del i opprydning, ikke ødelegge for 

moro skyld eller kaste søppel i naturen og vise hensyn 

til hverandre, småkryp og alt som har verdi  

 å ha en undrende og utforskende tilnærming 

 

  

LIKESTILLING OG LIKEVERD 

 

«Barnehagen skal motvirke alle former for diskriminering 
og fremme nestekjærlighet.» (Rammeplanen, 2017, s. 10) 
 

For oss er betyr det  

 å la barna få uttrykke egen identitet og meninger 

 å vise hvert enkelt barn at det er verdifullt  

 at alle opplever tilhørighet 

 at alle får samme mulighet til utvikling ut fra eget 

ståsted 

 å snakke om ulikheter og likheter 

 å jobbe med omtenksomhet og oppmerksomhet 

 å snakke med barna om den gylne regel (å behandle 

andre som du vil at andre skal behandle deg) 
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2 VOKSENROLLEN 

 

 

 

En god barnehage er avhengig av kompetente og gode voksne. Med kompetente og gode voksne mener vi voksne som 

innehar noen egenskaper og har en væremåte som bidrar til å skape trygge barn og et godt miljø der de kan leke, 

lære og utvikle seg. Uavhengig av mål og planer, er følgende grunnleggende for all pedagogisk praksis: 

 

 

 Å være omsorgsfull; være varm og 

nær og samtidig sette grenser 

 Å ha en anerkjennende væremåte og 

kommunikasjon og ta barna på alvor 

 Å være tilstede både fysisk og 

psykisk; engasjert og aktivt 

deltakende med barna 

 Å ha et positivt fokus  

 Å være oppmerksom og lydhør; følge 

med og følge opp og gi støtte ved 

behov, og følge barns initiativ 

 Å være en god rollemodell for barna 

og hverandre - være vennlig, rolig og 

trygg 

 Å være nysgjerrig, undrende og 

utforskende sammen med barna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«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. Lek, omsorg, læring og danning skal ses i 

sammenheng.»  (Rammeplanen, 2017, s. 7.)    

      

 

ANERKJENNENDE VÆREMÅTE OG 
KOMMUNIKASJON I PRAKSIS: 

Forstå og godta at den andre kan mene noe annet enn 
deg 
Forstå og godta andres opplevelser av det som skjer 
(den andres perspektiv) 
Forstå og godta den andres følelsesmessige reaksjon 
av det som skjer 
Være tilstede og lyttende 
Gi bekreftelse 
Være bevisst på ordvalg, tonefall, kroppsspråk og 
blikkontakt 
Vise engasjement og innlevelse 
Gi tid 
Jeg-du sortering 
Vise respekt og toleranse 
Ha fokus på likeverdighet 
 
Utarbeidet av personalet i Brensmork barnehage 
 
 

 

I alt vi gjør skal vårt hovedfokus være på voksenrollen og vår væremåte overfor 
barna og hverandre i hverdagen - hvordan vi jobber for å være varme og samtidig 
grensesettende voksne gjennom å balansere «større, sterkere, klokere og god»:  

• Større = som voksen har jeg makta og styringa 
• Sterkere = som voksen er jeg emosjonelt sterkere 
• God = jeg har godhet i alt; kropp og stemme – også når jeg sier nei 
• Klokere = som voksen jobber jeg for å finne balansen mellom det 

«faste» og det «gode» i mitt arbeid med barna 
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I barnehageåret 21/22 startet vi arbeidet med å evaluere visjonen vår (s. 5) og vi så da 
nærmere på følgende begrep som beskriver voksnes væremåte og arbeidsmåte:   

Tilstedeværende, engasjert og deltakende betyr for oss 

• Å VÆRE FYSISK TILSTEDE: Vi beveger oss og er der barna er, tilrettelegger for lek og 

mestring (f.eks. ved å finne rekvisitter og utstyr), tar initiativ og deltar i lek 

• Å VÆRE PSYKISK TILSTEDE: Oppmerksomheten vår er på barna og på situasjonen vi 

er i – her og nå 

• Å HA EVNE TIL Å TOLKE BARNAS ULIKE SIGNALER OG SE DERES 
BEHOV: Vi er oppmerksomme på alle uttrykk slik at vi kan møte og støtte barnet på best 

mulig måte 

• Å SETTE GRENSER MED OMSORG:  Vi møter barna med trygghet og kjærlighet – 

selv når deres atferd oppmuntrer til det motsatte. Vi er tydelig på hva som er greit, samtidig 

som vi beholder roen, forklarer og bidrar til at barnet forstår.  

• Å VISE INTERESSE OG OPPMUNTRE OG MOTIVERE, BEKREFTE, STØTTE 
OG INKLUDERE: Vi stiller spørsmål for å vise interesse, responderer når barn henvender 

seg til oss og bygger videre på deres innspill. Vi gir tid til nærhet og kos og inviterer til 

nærkontakt, vi viser at vi ser enkeltbarnet ved f.eks. å stryke på armen. Vi respekterer barns 

uttrykk om å leke i fred 

• Å VÆRE LYDHØR OG LYTTENDE - OGSÅ TIL NONVERBALE UTTRYKK:  Vi 

tar barnas interesser og uttrykk på alvor – det vil si at vi lar deres interesser og uttrykk 

komme til syne gjennom innhold, lek og aktiviteter 
• Å VISE EMPATI OG FORSTÅELSE:  Vi anerkjenner barnets opplevelse, ta deres 

perspektiv – sier ikke eks. «det er ikke noe å gråte for» eller «skjerp deg», men møter/støtter 

barnet i følelsene ved å si «ble du sint/lei deg – det skjønner jeg …» 
• Å INKLUDERE BARNA: Vi legger til rette for at barn får delta i lek og andre 

aktiviteter med andre barn. Vi inkluderer også barna i dagligdagse situasjoner de viser 

interesse for – eks. kaste søppel, vaske bord osv.   

Å ha faste rutiner og klare grenser betyr for oss 

• Å HA EN FAST DAGSRYTME: Vi har en fast struktur i hverdagen slik at det er 

forutsigbart og trygt både for barn og voksne, vi har faste arbeidsoppgaver knyttet f.eks. 

vakter slik at alle vet hva de skal gjøre 

• Å HA FASTE RUTINER:  f.eks. håndvaskrutiner for å innarbeide gode vaner og 

opprettholde god hygiene  
• Å HA GODE PROSEDYRER SOM VI KJENNER GODT:  vi vet hva vi skal gjøre i 

ulike situasjoner 
• Å HA NOEN FASTE HOVEDREGLER: Alle vet hva de har å forholde seg til, vi 

støtter hverandre og skaper trygghet for barna 
• Å SKAPE TRYGGHET OG BYGGE GODE RELASJONER:  slik viser vi barnet at 

det kan stole på oss og at vi er der for dem, vi viser barnet at det ikke er alene. med det 

sier vi som voksne: «jeg er stor, trygg, snill og sterk. jeg tar ansvar for deg». 

• Å SETTE GRENSER FOR Å HINDRE BARNET FRA Å BLI SKADET ELLER 
SKADE ANDRE: Vi tar kontroll og deretter går vi inn og veileder 

• Å LÆRE BARNET NORMER OG REGLER FOR SAMHANDLING:  vi som 

voksne synliggjør for barnet hvordan de kan tilpasse seg fellesskapet.   
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KRAV TIL PRAKSIS 

Som del av arbeidet med voksenrollen utarbeidet vi i løpet av barnehageåret 2016-17 en oversikt over konkrete 

kjennetegn på praksisen vår i de ulike hverdagssituasjonene som oppstår i barnehagen. «Krav til praksis» ble 

evaluert og revidert av personalet våren 2019.  Personalet gjennomførte da også egenvurdering på kravene, 

samtidig med at foreldrene evaluerte temaene «henting og levering» og «foreldresamarbeid». Disse vurderingene 

inngår i videre arbeid både på gruppe- og individnivå. Følgende forventes av hver enkelt: 

   

Situasjon  Vår praksis (med fokus på voksenrollen) 

Når vi tar imot barn: 

Imøtekommenhet 

Respekt  

God dialog 

Fleksibilitet 

Inkludering 

Omsorg 

Trygghet 

Fokus på barnet 

Vi kjenner hvert barns behov og går barnet i møte så langt det lar seg gjøre. 

Vi hilser på barnet først «Så koselig å se deg» - deretter foreldrene (gjerne navn). 

Vi er her med hele oss og viser at vi vil være her. 

Vi er positive og blide, har positivt kroppsspråk. 

Vi tar initiativ til dialog. 

Vi viser oppriktig interesse for barnet og lytter til det barnet har å fortelle. 

Vi tar imot beskjeder fra foreldrene. 

Vi er tydelig overfor foreldre hva som forventes ved levering og viser samtidig 

forståelse for deres behov. 

Vi snakker ikke over hodet på barnet. 

Når barn blir hentet:  

Imøtekommenhet 

God dialog 

Positiv holdning 

Tillit 

Fleksibilitet 

Vi går foreldrene i møte så langt det lar seg gjøre. 

Vi forteller noe positivt fra barnets hverdag og lar barnet fortelle litt fra dagen 

selv. 

Vi prøver å snakke med alle foreldre - viser at vi er tilgjengelig for alle. 

Vi gir tilbakemelding/informasjon/beskjeder uoppfordret. 

Vi samarbeider innad og på tvers; foreldre får informasjon om barnet og vi har 

oversikt. 

Vi er tydelige overfor foreldrene hva som forventes ved henting - eks. må ta 

kontakt slik at vi vet at barnet er hentet. 

Vi sier ha det, takk for i dag, ses i morgen - har fokus på barnet. 

Vi spiller på lag med foreldrene; hjelper dem dersom barna ikke vil hjem. 

Vi er blide - vi stenger ikke før kl. fem. 

Måltider: 

Medvirkning 

Respekt 

Tålmodighet 

God tid 

Engasjement 

God kommunikasjon 

Samtale 

Fellesskap 

Turtaking 

Samarbeid 

Fokus på barna  

God bordskikk 

Tydelige rammer 

• Vi har fokus på at måltidet skal være hyggelig. 

• Vi er tilstede og tilgjengelig og vi er støttende. 

• Vi tar ansvar for å starte den gode samtalen; ikke bare snakke til - snakke med. 

• Vi er lyttende. 

• Vi sukker/klager ikke når barn ikke mestrer. 

• Vi avklarer praksisen - rutiner/holdninger osv. 

• Vi behandler barna individuelt og er åpne for ulike behov - liker/liker ikke. 

• Vi tilrettelegger slik at vi kan sitte mest mulig i ro med barna. 

• Vi er gode rollemodeller. 

• Vi oppmuntrer barna til å prøve selv og smake på ulike ting og 

smakssammensetninger. 

• Vi er bevisst på måltidet som en læringsarena - bygge opp «begrepsbanken» (eks. 

benevne påleggsslag) og lære god bordskikk («kan jeg få», «kan du sende meg», 

«takk»). 

• Vi har fokus på samarbeid - kan du sende meg osten.. (navn)? 

• Barna er med på matforberedelser/dekking av bord/rydding. 

God hygiene og toalettrutiner før og etter mat. 
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Situasjon  • Vår praksis (med fokus på voksenrollen) 

Frileken; inne og ute 

Humor og glede 

Vennskap 

Tilrettelegge  

Støtte og veilede 

Medvirkning 

Ta barn på alvor 

Respekt for leken 

Deltakende voksne 

Lek er læring 

Positive samspill 

Samarbeid 

Fellesskap 

 

• Vi er deltakende voksne; som lekleder, tilrettelegger, lekekamerat og aktiv 

observatør. 

• Vi er voksne som tør å delta i leken - engasjerer oss. 

• Vi sprer oss på ulike plasser inne og ute; er der barna er, og er oppmerksomt 

tilstede. 

• Vi er på bakkenivå med barna. 

• Vi er lyttende og oppmerksomme barns uttrykk og bidrar til at barna får medvirke. 

• Vi sier «ja» (tenker oss om før vi sier nei). 

• Vi verner om leken; gir barna mulighet til å leke i små grupper. 

• Vi gir barna trygghet; er en trygg base som barna kan komme til. 

• Vi tar vare på de barna som ikke kommer inn i lek; støtter og hjelper. 

• Vi bruker alle rom til lek. 

• Vi er enige - har felles regler (så langt det lar seg gjøre). 

• Vi gir barna tid til å avslutte leken - sier fra i god tid om hva som skal skje. 

• Vi undrer oss med barna - kommer ikke med «fasiten» - stiller gode spørsmål. 

Vi har fokus på at lek er læring; f.eks. med tanke på å lære sosiale koder - 

turtaking, deling og forhandling, lære å løse konflikter, lære å regulere atferd, ta 

initiativ, la andre bestemme, språkutvikling - økt ordforråd. 

Voksen- 

planlagte aktiviteter: 

Barns medvirkning 

Respekt  

Positiv opplevelse  

Gode rollemodeller  

Aktiviteten skal være 

tilpasset alder og 

evner 

Forberedelse; alt skal være klargjort før aktiviteten begynner. 

Aktiviteten skal gi barna gode opplevelser, mestringsfølelse og være på deres 

premisser. 

Vi er aktive og engasjerte voksne og har en positiv innstilling. 

Vi gir rom for innspill fra barna, lar barna medvirke. 

Vi gir rom for individualitet; gir barnet frihet til å uttrykke seg som det vil og 

anerkjenner det barnet lager. 

Vi lar barna få god tid til å gjennomføre aktiviteten. 

Vi har fokus på prosessen - ikke produktet. 

Etterarbeid: Legge ting på plass etter bruk er en del av aktiviteten - la barna 

delta. 

Evaluering er en del av aktiviteten. 

Vi tar ansvar for aktiviteten vi setter i gang; har vi ikke mulighet til å fullføre, 

avklarer vi med de andre voksne. 

Vi er fleksible voksne som hjelper hverandre. 

Bleie-/klesskift/ 

toalettbesøk: 

Omsorg og nærhet 

Respekt 

Selvstendighet 

Gode rutiner 

Vi bruker god tid - samtaler med barnet og er lydhøre for barnas behov. 

Vi sukker ikke når vi må skifte bleie eller følge noen på do. 

Det er alles ansvar å hjelpe barn som er på do/må skifte bleie (på tvers av avd.).  

Vi respekterer de barna som ønsker å være i fred på do/potta. 

Vi lærer barna at kroppen er privat. 

Vi oppmuntrer til og legger til rette for selvstendighet. 

Vi tvinger ikke barn på potte/do. 

Søvn/hvile: 

Omsorg Barnets behov 

Vi legger til rette for hvilestund for de som ikke sover. 

Vi lar barna få god tid til å våkne. Vi er lydhøre for barnas behov. 

I garderoben;  

på- og avkledning: 

Medvirkning 

God tid 

Mestring 

Legge til rette 

Oppmuntre  

Selvstendighet 

Vi er behjelpelige, men tar ikke over og er trygge voksne - gode rollemodeller. 

Vi legger til rette og tar oss god tid/bruker tid. 

Aldersdelte puljer som kan gå ut når de er ferdige. 

Vi bruker situasjonen til å samtale med barna. 

Vi bruker situasjonen som læringsarena når det passer (sette ord på/samtale om). 

Vi er tålmodige, positive og oppmuntrende og veileder. 

Vi gir ros - gir barnet mestringsfølelse. 

Vi har fokus på sosial kompetanse; vente på tur, mestre og selvstendighetstrening. 

Vi samarbeider på tvers av avdelinger. 
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Situasjon  Vår praksis (med fokus på voksenrollen) 

Når vi går på tur 

Medvirkning 

Medansvar 

Ansvar og oversikt 

Selvstendighet  

Positive voksne 

Undring, mestring, 

læring 

Gode opplevelser 

Sikkerhet og ansvar 

God tid 

Ute i all slags vær 

Før vi går på tur: Vurdere påkledning, barn og voksne bruker vester. 

I sekken; førstehjelpsutstyr, kart, beredskapsplan, telefon, telefonliste, mat, drikke, 

bleier, våtservietter, hansker, dopapir, anti-bac, evt. fyrstikker, kniv, øks, 

fotoapparat og søppelpose. 

Fokus på sikkerhet og trygge rammer; Barna skal holde i vogna eller 

voksne/hverandre til vi kommer til låven/bjørka. 

Vi er positive, blide, engasjerte og motiverende voksne. 

Vi tar oss god tid og fordeler oss. 

Vi ser alle barna og tilpasser tempo. 

Vi innleder samtaler med barna og er bevisste på og undrer oss over det vi ser og 

opplever rundt oss (og bruker turen og samtalen som læringsarena). 

Vi er oppmerksomme på barnas interesser underveis på turen. 

Vi er fokuserte og gjør barna interesserte.  

Vi har fokus på opplevelsene - ikke nødvendigvis endestasjonen som er målet med 

turen. 

På turstedet 

Naturvettregler 

Sikkerhet 

Medvirkning 

Medansvar 

Positive voksne 

Undring  

Gode rollemodeller 

Tilstedeværelse 

Vi er gode forbilder og skaper gode undringsprosesser; vi stiller åpne spørsmål. 

Vi er aktive, deltakende og kreative voksne. 

Vi har kontroll på barna og er der barna er - sprer oss, og er oppmerksomt tilstede. 

Vi lar barna få klatre og leke - utfordre kroppen. 

Vi har fokus på at vi gir barna positive opplevelser. 

Vi har planer, men er fleksible, vi tar bilder og dokumenterer. 

Vi bidrar med kunnskap (om eks. natur og nærmiljøet). 

Vi har med noe i sekken som vekker spenning. 

Vi viser respekt for omgivelsene; fokus på naturvett. 

Vi tar en rask sjekk om alt er i orden, rydder etter oss, sjekker at det er dopapir. 

Tradisjoner 

Fellesskap 

God felles planlegging 

Tydelige rammer 

 

Barna er i fokus. 

Legge til rette for gode opplevelser for alle; barna og ansatte. 

Det enkle er ofte det beste; viktig å ikke ha for avanserte planer. 

Vi er engasjerte voksne - alle bidrar og byr på seg selv, har en positiv holdning og er 

imøtekommende. 

Vi ivaretar barna som ikke har foreldre tilstede. 

Foreldresamarbeid 

Informasjonsutveksling 

Godt samarbeid 

Respekt 

Åpenhet 

Vi møter alle foreldre på en profesjonell måte og er tilgjengelige. 

Vi veileder foreldre i forhold til hva barnet behøver av utstyr i garderoben. 

Vi gir tydelige tilbakemeldinger. 

Vi er imøtekommende og engasjerte, høflige og blide. 

Vi viser interesse for barnet. 

Vi tar foreldrene på alvor og er åpne for tilbakemeldinger. 

Vi gir tilbud om to samtaler i året (ellers etter behov eller forespørsel). 

Personalsamarbeid 

og arbeidsmiljø 

Samarbeid 

Ærlighet og åpenhet 

Respekt 

Fleksibilitet 

Humor 

Oversiktlige planer  

 

Vi respekterer og er lojale mot avgjørelser. 

Vi er ærlige mot hverandre. 

Vi er løsningsorienterte og fleksible. 

Vi tenker hele barnehagen - ikke bare min avdeling. 

Vi er samarbeidsvillige; hjelper hverandre på tvers av avdelingene med et smil. 

Vi gjør det beste ut av situasjonen og det man har tilgjengelig og ser mulighetene. 

Vi sier hei og ha det. 

Vi sier fra/gir og tar imot tilbakemelding på en ordentlig måte. 

Vi ser hverandre, er blide og bruker humor, roser og oppmuntrer hverandre. 

Vi er engasjerte og imøtekommende medarbeidere. 

Vi aksepterer at vi er forskjellige. 
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3 DE ULIKE ALDERSGRUPPENE 

0-3 år 
Små barn har et grunnleggende behov for trygghet, forutsigbarhet og stabilitet, så for de yngste barna er det å 

ha en trygg og varm voksenrelasjon avgjørende. Det viktigste når barn begynner i barnehagen blir derfor å etablere 

det sensitive samspillet mellom barnet og den voksne. Det er først når barnet opplever å være omgitt av trygghet 

i dette samspillet at det kan flytte fokuset sitt over til å utforske omgivelsene. Den voksne brukes da som en 

trygg base som tar imot barnet når det har behov for emosjonell og fysisk nærhet. Trygghet, nærhet og sensitiv 

omsorg er derfor det første steget på veien for å fremme et godt læringsmiljø for de yngste barna i barnehagen.  

For å skape trygghet og forutsigbarhet, skal det være faste voksne og voksne skal bruke god tid i 

tilknytningsfasen for at barnet skal bli godt kjent med barnehagen, og for at de selv skal kunne lære barnet å 

kjenne. For å gi nærhet og vise sensitiv omsorg skal vi være der barna er og ekstra sensitive overfor barns ulike 

uttrykk - både non-verbale og verbale - slik at vi kan prøve å tolke og forstå barnas behov og ønsker. Siden 1-

åringer og 2-åringer har ulike behov, må vi vurdere å dele oss i mindre grupper, og aktiviteter og innhold må 

tilpasses så langt det lar seg gjøre etter hvor barna er i utviklingen. 

 

Hver tirsdag er det i utgangspunktet klubbdag der barna deles i aldersgrupper - Knøttene (0-2 år) og Tigerklubben 

(2-3 år). Det skjer først når vi opplever at barna er trygge nok til å utvide sin «horisont». For Knøttene handler 

det mye om å få muligheten til å orientere seg i både inne- og uterommet uforstyrret, og prøve seg ut med 

jevnaldrende. I samling synges det enkle sanger. Tigerklubben går tur til skogen og trener på å gå uten vogner. I 

skogen legges det opp til lek og utforsking av naturen, samtidig som motoriske og sosiale ferdigheter utvikles. Det 

er samling med Mitt valg/«Ti små vennebøker» og så har de med nistemat. 

 

3-6 år 
For de litt eldre barna er lek og vennskap det viktigste, og det er stort fokus på å skape et godt og inkluderende 

lekfellesskap, og at alle barn skal oppleve glede og mestring. Gjennom erfaringer og opplevelser i hverdagen skal 

barna blant annet lære seg å vise omsorg, ta hensyn til hverandre og samarbeide, samtidig som de også skal hevde 

seg selv. Barna skal også trene på å bli selvstendige. For å skape en trygg og god hverdag har vi ganske faste 

rutiner, og vi deler ofte barna inn i mindre grupper på formiddagen.  

Også her er det aldersinndelte grupper på tirsdager: På Stjerneklubben (3-4 år) legges det vekt på fysisk 

aktivitet og trening av det grovmotoriske. Det øves på nye ferdigheter, på å tørre og utforske egne grenser, og 

på turtaking. på Rockeklubben er det musikk og dans som er i fokus. Barna blir presentert for ulike musikksjangere, 

som rockemusikk, klassisk musikk, barneviser med mer. Det blir også brukt rytmeinstrumenter og maling som en del 

av opplegget.  

 

5-6-åringer 
Hele det siste året i barnehagen jobber de eldste barna med skoleforberedende aktiviteter på Russeklubben. De 

har et variert opplegg hvor barna selv velger hvert sitt tema og leker med tall og bokstaver. Det trenes på 

ferdigheter som selvstendighet, turtaking og ansvar og positive holdninger som å vise omsorg og respekt for 

hverandre.  De eldste barna har også egen utedag på torsdager. Innholdet vil variere, men fokuset skal være på 

realfag, språk (se språkplan) og trafikksikkerhet.  
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4 FOKUSOMRÅDE - INKLUDERENDE 

BARNEHAGEMILJØ 
 

Inkluderende barnehagemiljø handler i stor grad om psykologiske og sosiale forhold, og samspillet mellom disse. 

Psykososial helse er tett bundet sammen med opplevelse av trygghet, nærhet, mestring og livsglede, og et godt 

psykososialt miljø er av stor betydning for barns trivsel og læring. Fra 1. januar 2021 trådte det i kraft 

endringer i barnehageloven og det ble innført en egen «mobbelov» i barnehagen. Barnehagens forpliktelser 

fremkommer tydelig i våre styringsdokumenter:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KRENKELSE OG MOBBING 

Det nye kapittelet tar også for seg personalets aktivitetsplikt for å sikre at barnehagebarna har et trygt og 

godt psykososialt barnehagemiljø i §42, og skjerpet aktivitetsplikt dersom en som arbeider i barnehagen, krenker 

et barn i § 43.  

 

 

 

 

 

Barnehagen skal ikke godta krenkelser som for eksempel utestenging, mobbing, vold, diskriminering og 

trakassering. Alle som arbeider i barnehagen, skal gripe inn når et barn i barnehagen utsettes for slike 

krenkelser. Barnehagen skal forebygge tilfeller hvor barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø ved å 

arbeide kontinuerlig for å fremme helsen, trivselen, leken og læringen til barna. (Lov om barnehager, §41) 

«I barnehagen skal alle barn kunne erfare å være betydningsfulle for fellesskapet og å være i positivt samspill 

med barn og voksne. [..] Personalet skal forebygge, stoppe og følge opp diskriminering, utestenging, 

mobbing, krenkelser og uheldige samspillsmønstre.» (Rammeplanen  s. 22.-23)  

 

HVA MENER VI MED BEGREPET KRENKELSE: 

Ingrid Lund (professor i spesialpedagogikk og forsker) m/flere har kommet frem til følgende definisjon på 

mobbing (2015):  «Mobbing av barn er handlinger fra voksne og/eller barn som hindrer opplevelsen av å høre 

til, å være en betydningsfull deltaker i fellesskapet, og muligheten til medvirkning.»  

 

Basert på refleksjoner i personalgruppa mener vi at 

 krenkelser er ytringer og handlinger som oppleves negativt og gjør at barn opplever utrygghet, 

ubehag eller ikke føler seg inkludert i fellesskapet 

 krenkelser kan være enkeltstående eller gjentakende og kan utføres av både barn og voksne 

 krenkelser kan være direkte - i form av ytringer og handlinger, eller  indirekte - i form av 

baksnakking, utestenging og lignende 

 

  

 

 

«At alle barn har 

det godt i 

barnehagen er alle 

voksnes ansvar.» 
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Vårt oppdrag:  

Fordi barna naturlig prøver seg ut med ulike sosiale strategier, kan krenkende atferd føre til at 
det etablerer seg negative sosiale mønstre også blant små barn. Samtidig vet vi også at det kan 
forekomme at voksne, bevisst eller ubevisst, kan krenke barn. Stigmatisering og ekskludering er 
eksempler på handlinger som skaper angst og uro i en gruppe. For at slik atferd ikke skal få 
grobunn i vår barnehage, må vi jobbe målrettet for å skape et miljø som er preget av 
VERDIGHET, der vi inkluderer hverandre og viser omsorg, empati, omtanke, raushet og 
forståelse. ALLE BARN skal ha det godt og føle trygghet og tilhørighet hos oss og dette er 
ALLE VOKSNES ansvar.   

FOR Å FREMME HELSE, TRIVSEL, 
LEK OG LÆRING ER DET VIKTIG 
MED: 

HVORDAN JOBBE MED DET: 

- fokus på voksenrollen og positive relasjoner 
mellom barn-voksen og barn-barn 

På møter: Fagøkter der voksenrollen og relasjoner 
er tema, (eks. COS, praksisfortellinger), definere 
kjennetegn på en god voksen, ha veiledning og 
refleksjon både i gruppe og individuelt 

- en god tilbakemeldingskultur i 
personalgruppa slik at barnet kommer foran 
hensynet til hverandre 

På møter: Arbeide i fellesskap og gruppevis - 
hvordan gi og ta imot tilbakemeldinger. I 
hverdagen: Øve oss, være gode rollemodeller for 
hverandre 

- varme og grensesettende voksne og gode 
rollemodeller 

I hverdagen: Den enkelte jobber med å finne 
balansen mellom å være «større, sterkere - klok og 
god» 

- voksne som er der barna er og er tilstede i 
leken, observerer og lytter, følger med og 
følger opp, og gir støtte når det er behov 

I hverdagen: Når vi er på jobb så er det barna og 
barns beste som skal ha vår oppmerksomhet og 
engasjement! Organisere hverdagen slik at vi er 
mest mulig med barna, dele i små grupper, 
lekegrupper der voksne bestemmer hvem som er på 
gruppe  (gi barna erfaring med å leke med andre 
enn bare venner, og dermed utvikle og utvide både 
leke- og samspillskompetanse) 

- oppmerksomme voksne som kjenner barna og 
følger ekstra med og gir støtte når barn 
endrer atferd, ikke vil delta i aktiviteter, 
trekker seg unna, utsettes for ekskludering 
ol. 
- en felles plan slik at vi vet når og hvordan vi 
skal reagere på uønskede hendelser 

På møter: Utarbeide og gjennomgå prosedyrer og 
handlingsplaner med utgangspunkt i lovendringer - 
kommunalt og lokalt 

- et godt samarbeid med foreldrene Ved behov: Involvere foreldre i arbeidet med 
psykososialt miljø og i arbeidet opp mot det 
enkelte barn 

- voksne som jobber med å gi barna god 
selvfølelse og et godt selvbilde, og at barna 
opplever å bli sett og hørt og anerkjent for 
den de er 

I hverdagen: Være lyttende og bruke en 
anerkjennende kommunikasjonsform 
Legge til rette for mestring, ha fokus på mangfold 
og likeverd og enkeltbarnet i gruppa 

- voksne som legger til rette for utvikling av 
gode sosiale ferdigheter, og skaper et 
aksepterende og inkluderende miljø 

I hverdagen: Arbeide med sosial kompetanse i 
barnegruppene, være gode rollemodeller 
På møter: Utarbeide felles kjøreregler for hva som 
er akseptabel/ikke akseptabel holdning, ytring og 
handling både for barn og voksne, og bruke disse 
for å skape tydelige rammer i hverdagen 

- en tydelig holdning til at mobbende atferd 
ikke er akseptabelt, og at vi stopper og 
avlærer negativ atferd og involverer 
foreldrene i dette arbeidet 
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4.1 ARBEID MED DE VOKSNE: INKLUDERENDE 

BARNEHAGEMILJØ 

Prosjektplan for Eidsvoll barnehager 2021-2024 

Høsten 2022 går ansatte i Eidsvolls barnehager i gang med andre året med prosjektet «Læring og utvikling i et 

inkluderende fellesskap» sammen med SEPU -Høgskolen i Innlandet. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med 

Eidsvoll kommunes skoler og PPT. Følgende mål og delmål er utarbeidet i fellesskap:  

MÅL:  

• Alle barn og unge har mulighet for utvikling, mestring, læring og trivsel .  

• Alle barn og unge får den hjelpen de har behov for. Innsats skal settes inn tidlig og slik at inkludering 

ivaretas på en god måte. 

• Barna/elevene og deres foresatte medvirker i beskrivelse av behov og utarbeidelse av tiltak. 

• Laget rundt barnet har felles mål for innsatsen, og roller, ansvar og oppgaver er klart definert. 

• Prosjektet bidrar til profesjonsfellesskapet/barnehagebasert kompetanseutvikling. 

• Prosjektet bidrar til å styrke samarbeidet mellom barnehage, skole og PPT/familiens Hus både på 

kommunalt nivå og ut i den enkelte barnehage/ skole. 

DELMÅL: 

• Barnehagenes allmennpedagogiske tilbud er tilpasset det enkelte barns behov. 

• Alle barnehagene kartlegger egen kvalitet knytta til barns læring og utvikling. 

• Tiltak utarbeides basert på pedagogisk analyse der barns behov sees i et kontekstuelt perspektiv. 

• Ved bekymring for enkeltbarn handles det umiddelbart, og kommunens rutiner følges (herunder bruk av 

mal for referat fra samtaler med tiltaksplan). 

• Ved bekymring etter avtalt tiltaksperiode, kontaktes kommunens ressursteam. 

• Ved vedtak om spesialpedagogisk hjelp skal hjelpen gis i nær sammenheng med det allmennpedagogiske 

tilbudet. 

• Ressursteamets oppgaver og ansvar omfatter også veiledning av ansatte med særlig fokus på 

tilrettelegging av det allmenpedagogiske tilbudet. 
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Plan for arbeid med prosjektet i Brensmork barnehage i perioden 

2022-2023 

Våren 2021 startet vi opp med kurset Inkluderende barnehagemiljø - forebygging av mobbing i barnehage i regi 

av Statsforvalteren. Kurset er utviklet av Høgskolen i Innlandet på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, og 

innebærer et tett samarbeid med Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU) ved Høgskolen i 

Innlandet. Kompetanseutviklingen er barnehagebasert, noe som vil si at selve kurset foregår i barnehagen og 

støttes av veiledning og nettressurser som barnehagens ansatte får tilgang til fra Høgskolen i Innlandet. I 

barnehageåret 2022-23 flettes dette kurset inn i kommunens prosjektplan. Se plan for kompetanseutvikling 

som er vedlagt. FORMÅL OG MÅL MED KURSET ER: 

Formål: 

Utvikle kompetansen i barnehagen slik at 

barnehagen oppfyller sin plikt i tråd med 

barnehageloven til å: 

Bidra til at barna, i tråd med 

barnekonvensjonen, får oppfylt sin rett 

til: 

Bidra til forebygging og håndtering av 

krenkelser i tråd med rammeplanen: 

• Ivareta barnas behov for omsorg 

• Lære barna å ta vare på seg selv og 

hverandre 

• Bidra til trivsel 

• Være et trygt sted for fellesskap og 

vennskap 

• Motarbeide alle former for 

diskriminering 

• Vern mot diskriminering (artikkel 

12) 

• Beskyttelse og omsorg som er 

nødvendig for trivsel (artikkel 3) 

• Å bli hørt (artikkel 12) 

• Beskyttelse mot alle former for 

fysisk og psykisk vold (artikkel 19) 

• Barnehagen skal bidra til barnas 

trivsel, livsglede, mestring, følelse av 

egenverd og forebygge krenkelser og 

mobbing. Om et barn opplever 

krenkelser eller mobbing, må 

barnehagen håndtere, stoppe og 

følge opp dette (kapittel 1) 

• Personelt skal forebygge, stoppe og 

følge opp diskriminering, utestenging, 

mobbing, krenkelser og uheldige 

samspillsmønstre (kapittel 3) 

Overordnet målsetting:  

I vår barnehage arbeider vi kontinuerlig og systematisk med å fremme et trygt og inkluderende barnehagemiljø, og med å 

oppdage, undersøke og forebygge alle former for krenkelser. Vi stopper krenkelser og følger opp med egnede tiltak helt til barna 

opplever at de har et trygt og inkluderende miljø. 

Semestermål:  

Vår og høst 2021: Semester A - 

undersøke og analysere 

Vår 2022: Semester B - håndtere 

krenkelser 

Høst 2022: Semester C - fremme miljø 

og forebygge krenkelser 

Kollektivt mål:  

I vår barnehage arbeider vi kontinuerlig 

og systematisk med å undersøke og 

analysere barnehagemiljøet, og med å 

avdekke alle krenkelser. 

Individuelt mål:  

Jeg undersøker og analyserer miljøet i min 

avdeling kontinuerlig, og avdekker alle 

krenkelser.  

Kollektivt mål:  

I vår barnehage stopper vi krenkelser og 

følger opp med lovlige og egnede tiltak 

helt til barna opplever at de har et 

trygt og godt barnehagemiljø.  

Individuelt mål:  

Jeg stopper krenkelser og følger opp med 

lovlige og egnede tiltak, sammen med 

kolleger, til barna opplever at de har et 

trygt og godt miljø i avdeling og 

barnehage.  

Kollektivt mål:  

I vår barnehage arbeider vi kontinuerlig 

og systematisk med å fremme et trygt 

og inkluderende barnehagemiljø, og med å 

forebygge krenkelser.  

Individuelt mål:  

Jeg arbeider kontinuerlig med å fremme 

et trygt og inkluderende miljø i min 

avdeling og i barnehagen som helhet, og 

med å forebygge krenkelser.  

 

 

 

Med utgangspunkt i kartleggingsundersøkelsen som ble gjennomført høsten 2021 skal barnehagen 
jobbe videre med 

 å skape trygghet, tillit og åpenhet i personalgruppa for å utvikle en god tilbakemeldingskultur 
og for å tørre å snakke sammen om ting som utfordrer oss (som skaper «haimusikk»).  

 å jobbe med bevisstgjøring av egen ryggsekk og hva som utløser «haimusikk» i oss 
 å utvikle felles forståelse av hva som kan oppleves som krenkende eller kritikk 
 å jobbe med å finne gode strategier for å møte barn som utfordrer oss på en god måte 
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4.2 ARBEID MED BARNA: INKLUDERENDE MILJØ OG 

BÆREKRAFTIG UTVIKLING 

Sosial kompetanse  

 

 

Når barn utvikler sosial kompetanse så betyr det at de tilegner seg de ferdighetene de trenger for å kunne 

handle kompetent i samspill og samhandling med andre mennesker. Ferdighetene kan vise seg gjennom barnas 

kroppslige og språklige handlinger, gjennom at de mestrer balansen mellom selvhevdelse og det å ta hensyn til 

andre. Utviklingen skjer kontinuerlig gjennom handlinger og opplevelser, og gjenspeiles i barns evne til å ta initiativ 

og til å opprettholde vennskap.  

 

Samspill med andre, både barn og voksne, er nødvendig for barns utvikling. Hvis et barn ikke mestrer positiv 

samhandling, kan barnets motivasjon, selvbilde og selvoppfatning påvirkes og det vil kunne gå glipp av mange 

positive opplevelser og erfaringer. Sosial kompetanse har altså stor betydning for barnets trivsel fordi det 

styrker selvbildet og fremmer utvikling og læring. Det er også vesentlig for å motvirke problematferd som 

diskriminering og mobbing.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Sosial kompetanse er en forutsetning for å fungere godt samme med andre og omfatter ferdigheter, kunnskaper og 

holdninger som utvikles gjennom sosialt samspill.» Rammeplanen 2017, s.22 

Sosial kompetanse (Lamer):  

Barnehagen skal tilrettelegge og stimulere barna til å utvikle sosiale ferdigheter innenfor 5 områder. Vi tar 

utgangspunkt i det barna kan og bygger videre på dette, slik at alle får utfordringer tilpasset alder og modning:  

Selvkontroll – å kunne utsette egne behov og ønsker i situasjoner som krever kompromisser og felles avgjørelser, innordne 

seg, takle konflikter og å vente på tur. Dette hjelper barna å handle konstruktivt i motgang og vanskelige situasjoner. 

Selvhevdelse – hvordan en kan hevde seg selv og egne meninger på en god måte, og tørre å stå imot gruppepress, og ta 

initiativ til, eller bli med i, lek og samtaler som allerede er i gang. Dette hjelper barna å ivareta egne behov. 

Prososial atferd – positive sosiale holdninger og handlinger som å hjelpe, oppmuntre, dele med andre, anerkjenne, inkludere, 

vise omsorg for osv. Dette bidrar til å skape et godt klima og til at alle  barna får føle seg som  en verdifull del av fellesskapet.  

Empati og rolletaking – innlevelse i andre menneskers følelser og forståelse for andres perspektiver og tanker. Hjelper barna 

til å forstå hverandre og vise hensyn til hverandres behov. 

Lek, glede og humor – å kunne skille lek fra annen aktivitet, tolke lekesignaler, og å rive seg med og føle glede, slappe av, 

spøke og ha det moro. Lek fremmer utvikling på mange områder og er viktig for etablering av vennskap. Glede og humor er 

for positivt for både fysisk og psykisk helse.  

Vårt hovedoppdrag er at det enkelte barnet skal ha det godt med seg selv og andre.  

 Vi er gode rollemodeller og bidrar til at barna lærer positiv samhandling 
 Vi er lydhøre og anerkjennende voksne og følger opp barns innspill, og bidrar til at barna 

opplever at de blir lyttet til og tatt på alvor 
 Vi viser at vi har tydelige og positive forventninger til sosial atferd og bidrar til barnets 

læring om seg selv og andre, og om hva som forventes i ulike situasjoner. 
 Vi bruker det pedagogiske opplegget «Mitt valg» og «Ti små vennebøker» til å sette fokus på 

temaer som å være sammen, vennskap og empati og prososial atferd som sjenerøsitet, 
hjelpsomhet, omtenksomhet, samarbeidsevne og gjøre godt igjen.  
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Bærekraftig utvikling 

I barnehageåret 2022-23 fortsetter vi å ha ekstra fokus på bærekraftig utvikling. I rammeplanen (s. 10, 

2017) står det blant annet at 

 

 

 

 

 

 

Barnehagen er gitt et viktig oppdrag i å fremme verdier, holdninger og praksis for et mer bærekraftig samfunn. 

Dette er et omfattende arbeid som innebærer at vi må ha fokus både på hvordan vi er mot hverandre, og 

hvordan vi forholder oss til natur, samfunn og miljøet rundt oss. For oss blir det derfor naturlig å knytte arbeidet 

med bærekraftig utvikling til arbeidet med psykososialt barnehagemiljø og sosial kompetanse. Fagområdene kropp 

bevegelse og helse og natur, miljø og teknikk må også ses i sammenheng.  

 

Naturen er en viktig læringsarena for barn. Ved å leke og bevege seg i naturen, klatre i trær og utfordre kroppen 

i ulendt terreng, bedres barnas motorikk, koordinasjon, balanse og orienteringsevne. Samtidig er det en opplevelse i 

seg selv å ferdes i naturen, sanse og undre seg over stort og smått. Miljøarbeid i barnehagen handler om å gi 

barna gode naturopplevelser som gleder, og om å fremme gode holdninger til alt det som lever rundt oss. I tillegg 

ønsker vi å gi barna kunnskap om hvordan de kan være med og bidra til å bevare naturen rundt oss, og gi dem 

gode vaner som de kan ta med seg videre i livet. Dette kan vi gjøre gjennom at barna bl.a. lærer om kompostering, 

resirkulering, gjenvinning og gjenbruk. Vi vil også jobbe for å fremme god holdninger og bevissthet rundt f.eks. 

forbruksutstyr som tegnepapir, tørkepapir, såpe, mat, ikke kaste søppel ute osv. Samtidig som det er fokus på 

dette i det daglige med barna, er det et ønske at vi som barnehage skal bli mer miljøbevisste. Det er derfor 

utarbeidet en plan for å ha en miljøgjennomgang for å se på hva vi kan forbedre og etter hvert innføre 

miljøregler. Dette er noe som alle skal involveres i, både barn og voksne. 

 

 

 

 

 

 

          Undring over livet i maurtua 

 

 

 

 

Bærekraft handler om å ta vare på, 
og er en slags gyllen regel for livet 
på jorda. Ofte forbindes begrepet 
med natur og miljø, men det er mye 

mer enn det. Bærekraftbegrepet 
omfatter også økonomi og det 

sosiale fellesskapet. 

• barnehagen skal bidra til at barn lærer å ta vare på seg selv, hverandre og naturen 

• barnehagen skal bidra til at barna kan forstå at dagens handlinger har konsekvenser for framtiden 

• barnehagen skal legge grunnlag for barnas evne til å tenke kritisk, handle etisk og vise solidaritet 

• barna skal gjøre erfaringer med å gi omsorg og ta vare på omgivelsene og naturen 

• barna skal få naturopplevelser og bli kjent med naturens mangfold, og barnehagen skal bidra til at barna 

opplever tilhørighet til naturen 

 

Plan for arbeid med miljø:  

Mål Hva skal skje Når Ansvar 
Barn og 
voksne skal 
bli mer 
miljøbevisste 
 

Ha en miljøgjennomgang og utarbeide 
miljøregler 

September Miljøkomitéen 
og 
storbarnsavd.  

Velge miljøtema og lage en 
miljøhandlingsplan som kan knyttes til 
rammeplanen 

September Miljøkomitéen 

Evaluere arbeidet April Miljøkomitéen 
og alle 
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5 ARBEIDSMÅTER 

 

 
 

 

 

 

Voksnes væremåte og holdning kan sies å være en arbeidsmåte i barnehagen, både fordi vi er rollemodeller og fordi 

måten vi møter barna på er avgjørende for deres utvikling og trivsel. I tillegg skal vi legge opp til et innhold som 

er både spennende og variert, slik at det skaper engasjement og motivasjon og bidrar til nye erfaringer og 

opplevelser. Dette gjør vi bl.a. ved å finne ut hva barna interesserer seg for og å la dem medvirke, ved å bruke 

ulike virkemidler og ved at barna får uttrykke seg på forskjellige måter. Samtidig som barna selv vet best hva 

de liker å drive med, så må vi bruke vår erfaring og kunnskap til å bygge videre på og gi barna nye opplevelser. 

Både pedagogisk innhold, arbeidsmåter, leker, materialer og utformingen av det fysiske miljøet skal legge til 

rette for progresjon.  

 

 

PROGRESJON 
 

Alle barn skal oppleve progresjon i barnehagen, det vil si at det som foregår her skal bidra til at barna utvikler 

seg, lærer og opplever fremgang. Barna skal oppleve at hvert barnehageår innebærer nye opplevelser og 

erfaringer, samtidig som noe gjentar seg. Det er fordi vi ønsker at barnet skal oppleve mestring, samtidig som 

det er viktig å bli utfordret til å lære nye ting og på den måten utvikle god selvfølelse.  Vi har i fellesskap 

utarbeidet en progresjonsplan for omsorg, danning, lek og læring, og i tillegg synliggjøres også progresjonen i 

fagområdene. Det er viktig å huske på at ingen barn er like og at selv om progresjonen presenteres gjennom de 

ulike aldersgrupper, så skal aktiviteter og innhold så langt det lar seg gjøre, følge enkeltbarnet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Arbeidsmåtene skal ivareta barnas behov for omsorg og lek, fremme læring og 

danning og gi barna mulighet for medvirkning. Personalet skal ta i bruk varierte 

arbeidsmåter, og de skal tilpasses til enkeltbarn, barnegruppen og lokalmiljøet.»  

(Rammeplanen, 2017, s. 43) 
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6 BARNEHAGENS FORMÅL OG INNHOLD 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«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 skal ses i sammenheng og samlet bidra til barns allsidige utvikling.» 

(Rammeplanen, 2017, s. 19.) 

5.1 OMSORG 

«I barnehagen skal alle barna 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.» (Rammeplanen, 2017, s. 19.) 

Voksen-barn relasjonen er den aller viktigste faktoren for at barn skal ha det bra i barnehagen. For å etablere et 

grunnlag for trivsel, glede og mestring så kreves det først og fremst nære og engasjerte voksne som er bevisste 

på egen rolle i barnets utvikling. Voksne som kan tone seg inn med barna og tolke det de prøver å kommunisere, slik 

at de opplever trygghet og trivsel til å utvikle seg. Forskning viser at samspill som bygger på følelsesmessig 

engasjement, der omsorgspersonen er sensitiv overfor barnets signaler, virker positivt på barnets totale utvikling. 

Det er slike samspill som gir barnehagen konkret innhold og kvalitet. Å erfare omsorg og nærhet skaper også et 

viktig grunnlag for at barn selv viser omsorg for andre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For oss betyr omsorg at vi 

 viser nærhet, følelser og omsorg for alle barn 
 er fysisk og psykisk tilstede - har barnet både «på fanget og i følelsene» 
 er oppmerksomme og lydhøre og følger opp barnas initiativ 
 anerkjenner barnets ulike følelser  
 er vennlige, rolige og trygge voksne som setter grenser, støtter problemløsning, forklarer og gir valg 
 utnytter oss av «en-til-en» omsorgssituasjoner som stell, måltid, påkledning o.l. som åpner for å gi 

enkeltbarnet mye nærhet og omsorg 
 

 
PROGRESJONSPLAN  

Alle barn - uavhengig av alder - skal oppleve trygghet i barnehagen og utvikle tillit til seg selv og andre, slik at de 
kjenner at de kan vise ulike følelser og ta imot trøst og omsorg.  

0-3 åringer:   3-6 åringer: 

 Bli oppmerksom på egne og andres følelser 
 Oppmuntres til å trøste og hjelpe 

hverandre 
 Ta hensyn til andre - gjennom f.eks. å måtte 

vente på tur, dele med hverandre, leke 
sammen 

 Ha det gøy sammen  
 

 Sette ord på følelser 
 Hente voksne når noen trenger trøst og hjelp 
 Gi trøst til andre  
 Ta ansvar og ta vare på de som er yngre enn seg selv 
 Hjelpe hverandre, f.eks. med påkledning, måltider osv.  
 Hjelpe andre inn i lek og inkludere andre i lek 
 Gjøre andre glad  
 Vise nestekjærlighet 
 Sette seg inn i andre sine følelser og situasjoner 
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6.2 DANNING OG FELLESSKAP 
 

«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.[..] Barnas selvfølelse skal 

støttes, samtidig som de skal få hjelp til å mestre balansen mellom å ivareta egne behov og det å ta hensyn til 

andres behov.»    (Rammeplanen, 2017, s. 21) 

Å ta del i barns danningsprosess er et viktig oppdrag. Vi skal hjelpe barna i sin identitetsutvikling til å bli den beste 

utgaven av seg selv, slik at de kan lære å ta gode valg både for seg selv og på vegne av fellesskapet. Vi skal 

støtte barna i å tenke selv, søke kunnskap, reflektere og vurdere sammenhenger.  

 

En viktig faktor i barns danningsprosess er god selvfølelse, noe som i stor grad handler om å bli sett og hørt og 

tatt på alvor, og få medvirke, oppleve mestring, tillit og tilhørighet. Det betyr at vi må være tilstede og legge til 

rette, anerkjenne barns følelser og uttrykk og vise interesse og ha fokus på enkeltbarnet i gruppa. For å støtte 

barns tenkning og nysgjerrighet må vi være gode samtalepartnere og undre oss sammen med barna. Slik bidrar vi til 

at barna utvikler seg til trygge selvstendige individer som står for egne meninger. Utviklingen av sosial kompetanse 

er en viktig del av danningsprosessen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi tar del i barnas danningsprosess ved at: 

 vi er gode rollemodeller og lydhøre og anerkjennende voksne som følger opp barns innspill og bidrar til at 
barna opplever at de blir lyttet til og tatt på alvor 

 vi jobber med sosial kompetanse 
 vi stiller spørsmål som gjør at barna må tenke selv - eks. «hva/hvordan tror du..» og bidrar til at barna utvikler 

kritisk tenkning og en evne til selv å vurdere det som blir sagt/gjort 
 vi lar barna få delta i beslutninger på vegne av fellesskapet og bidrar til at barna får kjennskap til demokratiske 

prosesser og til at de lærer å ta hensyn til andres meninger og å innordne seg 

 

 

PROGRESJON 
Alle barn - uavhengig av alder - skal kjenne at de er viktige og at de blir tatt på alvor. Vi har fokus på at vi skal 
utvikle kunnskap, verdier og holdninger sammen, og at alle skal anerkjennes som selvstendige, likeverdige 
mennesker med egne følelser og tanker. 

0-3 år: 3-6 år: 
 Oppleve å bli sett og hørt og ha 

tilhørighet 
 Oppleve å ta del i fellesskapet, 

f.eks. samling, måltid, lek og 
samtaler 

 Få erfaring med å vise hensyn - 
vente på tur og slippe andre til, 
dele 

 Bli kjent med rutiner og regler på 
egen avdeling 

 Bli kjent med hvordan vi skal være 
med hverandre  

 «God bordskikk» - høflighet 
 Oppmuntres til å være nysgjerrig og 

undrende 
 

 Oppleve tilhørighet 
 Vise respekt for hverandre  
 Ha forståelse for og respektere at vi er forskjellige, men like 

mye verdt 
 Ta gode avgjørelser som ikke bare gagner en selv, men også 

fellesskapet  
 Forstå forskjellen på gode og dårlige valg 
 Praktisere god «folkeskikk» (ha kunnskap om hva som er 

greit og ikke, og innordne seg rutiner og regler i barnehagen) 
 Løse konflikter selv, og kunne be om hjelp når de trenger det 
 Behandle andre som en vil at andre skal behandle seg  
 Utvikle språk og begrepsforståelse for å kunne argumentere 

for sine synspunkter 
 Bli utfordret på å tenke selv og reflektere over ting og erfare 

at det er rom for ulike meninger og uttrykk 
 Lære å stille spørsmål både til seg selv og andre, være 

nysgjerrig 
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6.3 LEK OG VENNSKAP 
«Barnehagen skal gi gode vilkår for lek, vennskap og barnas egen kultur. Leken skal være en arena for barnas 
utvikling og læring, og for sosial og språklig samhandling. Barnehagen skal bidra til at alle barn kan oppleve 
glede, humor, spenning og engasjement gjennom lek - alene og sammen med andre.» (Rammeplanen, 2017, s. 
20.) 

Lek er en aktivitet som preger barnehagebarns liv og er noe av det viktigste barna har. Det vil alltid være selve 

leken som er den indre motivasjonen og drivkraften. Barn leker for å leke og fordi det er morsomt -  i leken er alt 

mulig! Samtidig er leken en viktig læringsarena der barnet møter verden og seg selv, og lærer en rekke ferdigheter. 

Lek og vennskap er grunnleggende for barnas trivsel og meningsskaping, og helt nødvendig for å vokse og utvikle 

seg.  Det å leke med andre barn er viktig for selvfølelsen, og for å lære samspill og sosial kompetanse. Barn har 

behov for venner og har det bra når de har venner.  I samspill med barn og voksne får barna viktig sosial trening 

som er nødvendig for å bygge relasjoner. De lærer mye om hvordan man kan være en god venn, og de får erfaring 

med å håndtere konflikter. Det er viktig at vi tar vennskap og lek på alvor, og at vi følger opp barn som har 

vanskeligheter med å leke og få venner, slik at også de får oppleve egenverd, mestring og tilhørighet gjennom leken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUSK AT GOD LEK: 

- engasjerer og er motiverende og gir fritt spillerom for fantasien 

- stimulerer språksansen og intellektet og trener kropp og motorikk 

- gir positive opplevelser og er viktig for selvbilde og sosial utvikling 

- gir sosial trening; barna tilegner seg viktige lekekoder og sosiale regler 

- bidrar til bearbeidelse av egne følelser, inntrykk og opplevelser 

- gir nyttig erfaring og er avgjørende for all slags læring 

Leken tjener ytterst sett som trening til å mestre både hverdagen og voksenlivet! 

 

PROGRESJON 

Alle barn - uavhengig av alder - skal være omgitt av omsorgsfulle og tilgjengelige voksne som de kan søke 
trygghet hos, og som tar initiativ til lek og aktivt bidrar til at alle kommer inn i lek. Voksne skal berike leken og 
bygge på barnas interesser og innspill.  

0-3 år 3-6 år:  

 Toddlerlek - bevege seg og øve på 
ferdigheter 

 Parallellek og samspill, f.eks. «flirekonsert», 
herme 

 Begynnende turtakingslek  
 Utvikle fantasi - enkel «late som lek» 
 Kunne leke alene og sammen med andre 
 Dele leker og holde på leker (selvhevdelse) 
 Utvikle grovmotorikk ved f.eks. å bygge opp 

og rive ned 
 Utvikle finmotorikk ved f.eks. å perle, 

klippe i ark, bruke små klosser 
 Begynnende rollelek 

 Mestre og utvikle rolleleken 
 Kunne innta ulike roller i leken - både gi ordre og ta imot 

ordre 
 Forstå at man ikke alltid kan styre leken 
 Tilegne seg kompetanse til å komme inn i etablert lek 
 Kunne være i lek over tid 
 Inkludere andre i lek 
 Skape og opprettholde vennskap 
 Kunne skille lek fra andre aktiviteter 
 Håndtere konflikter og forhandle 
 Regelleker/Spill/Språkleker som avanserer med alderen 
 

 

 

 

For at barna skal oppleve mestring i samspill og lek, så må vi som omsorgspersoner: 

 sette av mye tid til lek og samspill og felles opplevelser 
 være i stand til  å se og tolke de signalene barna kommer med 
 delta aktivt og støtte deres utvikling 
 være tilstede i leken, både gjennom å observere, delta og veilede 
 ha klare avgrensete rammer og regler for hvordan vi oppfører oss mot hverandre 
 forsterke positiv atferd som barna viser 
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6.4 LÆRING 

 

«Barna skal få undersøke, oppdage og forstå sammenhenger, utvide perspektiver og få ny innsikt. Barna skal 
få bruke hele kroppen og alle sanser i sine læringsprosesser.»  (Rammeplanen, 2017, s. 22) 

Vårt pedagogiske grunnsyn tar utgangspunkt i en helhetlig tilnærming til barns utvikling og læring. Gjennom 

erfaringer barna gjør seg i sine daglige samspill med andre, lærer de med hele seg, om seg selv og andre, og om 

verden rundt seg. Barn er pålogget hele tiden og lærer både i planlagte og uplanlagte situasjoner gjennom dagen. 

De bidrar til både egen og andres læring, samtidig som både det fysiske miljøet og samspill med andre er 

avgjørende for utviklingen. Siden læringen skjer gjennom at barnet erfarer,  må barnet være aktiv i sin egen 

læringsprosess.  

En viktig kilde til barns læring er som nevnt lek. Dette gjelder både den frie leken og veiledet lek.  Mens fri lek er 

spontan og uten voksenstyring, initieres veiledet lek i større grad av en voksen. Vi kan, gjennom tilrettelegging i 

lek og lekbetonte aktiviteter, sikre at barna lærer og utvikler seg, uten at det oppleves voksenstyrt og 

instruksjonspreget.  I veiledet lek er det viktig at selv om det er vi som initierer lekesituasjonen, så er det barna 

som styrer egen utforsking og velger hvilken vei leken skal ta. Våre pedagogiske mål blir viktige for å vite 

hvordan vi skal tilrettelegge det fysiske miljøet og stimulere/støtte barnet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRESJON 

Alle barn - uavhengig av alder - skal omgis av voksne som stimulerer til læring og utvikling. Barn skal møte voksne 

som kjenner dem og som derfor kan veilede og støtte dem der de er (være «støttende stillas»), slik at hver enkelt 

opplever mestring gjennom å nå «neste steg» (det de nesten greier i dag).  

 

0-3 år: 3-6 år:  

 Oppleve trygghet til å utforske 

 Ta aktiv del i rutinesituasjoner som måltid, 
påkledning og lignende 

 Oppleve mestring 

 Forstå enkle beskjeder  

 Ta aktiv del i lek og samspill 
 

 Vise nysgjerrighet rundt ulike fenomener 

 Stille spørsmål på bakgrunn av kunnskap, undring  
eller 1600forståelse 

 Lytte 

 Forstå og ta imot beskjeder 

 Vise kreativitet i ulike situasjoner 

 Oppleve mestring 

 Gradvis bli selvstendig i rutinesituasjoner som 
måltid, påkledning, hygiene og lignende  

 

 

 

 

 

 

For å bidra i barns læringsprosesser må vi:  

 være bevisste på å benytte ulike hverdagssituasjoner til å sette ord på, undre oss og samtale med 
barna 

 støtte barns nysgjerrighet og vitebegjær og bidra til nye erfaringer 
 selv være nysgjerrige og ha en undrende og utforskende tilnærming 
 stille åpne spørsmål som bidrar til refleksjon 
 legge til rette for gode pedagogiske aktiviteter som engasjerer og stimulerer 
 legge til rette for både fri lek og veiledet lek 
 gi barn målrettet støtte og veiledning  
 være bevisst på hva slags lekemiljø som omgir barna 
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For å gi barna god språkstimulering gjennom barnehagehverdagen, skal vi 

 anerkjenne og stimulere barnas ulike uttrykk 
 legge til rette for at alle barn tar del i samspill og samtaler 
 gi barna positive erfaringer med å bruke språket  
 være bevisst egen rolle som språklig forbilde 
 følge hvert enkelt barns språkutvikling og gi tilpasset støtte  
 støtte flerspråklige barn i å bruke eget morsmål og samtidig arbeide aktivt med å fremme og 

utvikle deres norskspråklige kompetanse 

 (Fra rammeplanen, 2017, s. 23-24) 

SAMTALE 

Å delta i samtale handler om å snakke og lytte vekselsvis, og å ha 
oppmerksomheten rettet mot det samme, og om å påvirke og bli påvirket 
av hverandre.  

Vi er nære, engasjerte og bevisste voksne som toner oss inn med barna og 
tolker det de prøver å kommunisere verbalt og non-verbalt. Vi tilpasser 
oss og bygger samtalen opp rundt det enkelte barns bidrag. Ved å lytte til 
barna, vise interesse og svare når de uttrykker seg, vil de stimuleres til å 
snakke, samtidig som de får erfaring med språk og dialog. Det er viktig å 
fokusere på det barna er opptatt av og tilpasse språket etter alderen.  

Noen stikkord i samtale med de yngste :  
Sette ord på - benevne  
Bekrefte, gjenta med riktig ord, tilføye  
Tilpasse språket til det enkelte barn  
Turtaking - Gi barnet god tid til å svare  
 
Noen stikkord i samtale med de større barna :  
Bekrefte og stille oppfølgingsspørsmål (hv-spørreord)  
Oppmuntre barnet til å fortelle  
Turtaking - Gi god tid til å svare  
Ved boklesing - La barna gjenfortelle og reflektere over 
innholdet 
Tilpasse språket til det enkelte barn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

7 KOMMUNIKASJON OG SPRÅK 

«Barnehagen skal være bevisst på at kommunikasjon og språk påvirker og påvirkes av alle sider ved barnets 
utvikling.  Gjennom dialog og samspill skal barna støttes i å kommunisere, medvirke, lytte, forstå og skape 
mening. Barnehagen skal anerkjenne og verdsette barnas ulike kommunikasjonsuttrykk og språk, herunder 
tegnspråk. Alle barn skal få god språkstimulering gjennom barnehagehverdagen..» (Rammeplanen, 2017, s. 23) 

Språket er viktig for all tankevirksomhet og læring og vi skal jobbe for at vi skal ha et godt språkstimulerende 

miljø der voksne bruker språket i samspill med barna hele dagen. Vi er bevisste på at de voksne i barnehagen har 

stor betydning for barns språkutvikling - både som språkmodeller og samtalepartnere, og som tilretteleggere av 

språklig samhandling mellom barna.  

For å skape et godt språkmiljø må vi som voksne være tilstedeværende, anerkjennende, motiverende, lyttende, 

interesserte, spørrende og responderende.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spørsmål som oppmuntrer til 
undring og problemløsing: 
Hva tror du? 
Jeg lurer på hva som ville skje 
hvis..? 
Hvordan vet du det? 
Hvordan kan vi finne ut det? Hva 
mer trenger vi? 
Jeg lurer på  hvorfor...? 
Hva skjedde da..? 
Kan du fortelle meg mer om det? 
Hva annet vet du om..? 
 

AKTIVITETER SOM SKAL 
VEKTLEGGES  I VÅR BARNEHAGE 
ER: 

 Samtale  
 Rim, regler og sang 
 Fortelling og høytlesing 
 Lek 
 Utforsking av skriftspråket 



 

 26 

8 MEDVIRKNING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Personalet skal legge til rette for et godt foreldresamarbeid og en god dialog med foreldrene. 
 Sammen med foreldrene, skal personalet utveksle observasjoner og vurderinger knyttet til det enkelte barns 

helse, trivsel, erfaringer, utvikling og læring, for å sikre deres medvirkning i den individuelle tilretteleggingen. 
 Personalet skal begrunne sine vurderinger overfor foreldrene og ta hensyn til foreldrenes synspunkter. 

Resultater fra foreldreundersøkelsen og foreldremøter og FAU-samarbeid skal sikre foreldrenes 
medvirkning og tas hensyn til i barnehagens planlegging.  

 

BARNS MEDVIRKNING 
Barns medvirkning bygger på tanker om respekt for hverandre og om likeverdighet.  

Det handler ikke om at barna skal velge fritt og gjøre som de vil. Det vil si at de ikke skal overlates et ansvar de 

ikke er rustet til å ta. Det er vi som ansvarsfulle voksne som holder i rattet og som må vurdere sammenhengen.  Vi 

må være lyttende og oppmerksomme på ulike kommunikasjonsformer, og skape trygge og gode rammer slik at barna 

- også de yngste, opplever at de har handlingsfrihet og at deres interesser blir synlige i barnehagehverdagen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAMARBEID MELLOM HJEM O G BARNEHAGE 
 

 

 

 

Vi i Brensmork barnehage ønsker å få til et godt foreldresamarbeid, og at foreldre skal føle seg trygge på at 

barna deres blir godt ivaretatt - at de trives og opplever god omsorg, å bli sett og hørt og ha tilhørighet.  

Den viktigste kommunikasjonen skjer i de daglige møtene ved levering og henting, der det er mulighet til å 

formidle små og store hendelser. Det inviteres til oppstartsamtale for nye barn, samt 2 foreldresamtaler i 

løpet av året, for å sikre foreldrenes medvirkning i tilretteleggingen for sitt/sine barn. Foreldremøter 1-2 

ganger i året og foreldreundersøkelser for å sikre foreldrenes medvirkning i fht. barnehagens innhold. 

 

FAU og SU 

I tillegg velger foreldrene et arbeidsutvalg (FAU) som skal fremme foreldrenes fellesinteresser og bidra til at 

samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. FAU skal  forelegges 

saker som er viktige for foreldrenes forhold til barnehagen. Leder og nestleder i FAU sitter også i 

Samarbeidsutvalget (SU), sammen med to representanter fra ansatte i barnehagen og en kommunepolitiker 

som representerer eier. SU skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ, og bli forelagt 

saker som er viktige for barnehagens innhold og virksomhet, og for forholdet til foreldrene. SU skal fastsette 

barnehagens årsplan.  

 

 

 

 

 

 

«Barnehagen skal ivareta barnas rett til medvirkning ved å legge til rette for og oppmuntre til at barna kan få gitt 
uttrykke for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet [..].«Barna skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i 
planleggingen og vurderingen av barnehagens virksomhet. Barnehagen skal være bevisst på barnas uttrykksformer 
og tilrettelegge for medvirkning på måter som er tilpasset barnas alder, erfaringer, individuelle forutsetninger og 
behov.» (R.plan, 2017, s. 27) 
 

«Barnehagen skal ivareta foreldrenes rett til medvirkning og arbeide i nært samarbeid og forståelse med 
foreldrene [..] Samarbeidet mellom hjemmet og barnehagen skal alltid ha barnets beste som mål.» 
(Rammeplanen, 2017, s. 29) 

 

Vi jobber med barns medvirkning på følgende måte: 

Når Hvordan Hvem har ansvar 
Daglig gjennom 
barnehage-hverdagen 

Voksne er lyttende og følger opp barns initiativ og 
innspill, og lar barna ta del i beslutninger 

Alle ansatte 

I planleggingen Gjennom observasjon: Barnas interesser og uttrykk er 
med på å forme innhold i planer 

Pedagogisk ledere 

Gjennom barnemøter og barnesamtaler Pedagogiske ledere 
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I visjonen vår på side 5 sier vi at for at verdigrunnlaget vårt skal praktiseres og 
oppleves i det daglige, så må vi voksne i barnehagen ha en tett og god dialog 
med foreldrene. Med utgangspunkt i arbeid i personalgruppa i 21/22 betyr 
dette:  

• AT DET ER EN GJENSIDIG ANERKJENNENDE HOLDNING: Vi er 

lydhøre og lytter til foreldrene, tar deres perspektiv samtidig som vi ivaretar 

egen rolle og ansvar, og forventer forståelse for vårt samfunnsoppdrag 
• AT PARTENE OPPLEVER ÅPENHET, TRYGGHET OG TILLIT OG 

GJENSIDIG LIKEVERDIGHET: Vi viser at vi er åpne for innspill og 

samarbeid, vi spør hvis noe er uklart, eller vi ikke forstår, vi svarer bekreftende, 

vi er imøtekommende, blide, og tar initiativ til kontakt 
• AT BEGGE PARTER OPPLEVER IMØTEKOMMENHET: Vi tar 

initiativ og kommer alle foreldrene i møte, viser at vi vil snakke med dem. Vi har et 

positivt kroppsspråk og er blide 
• AT DET ER ET GJENSIDIG ØNSKE OM OG FOKUS PÅ BARNETS 

BESTE: Det er alltid barnets beste som skal være i fokus 
• Å VÆRE PROFESJONELLE: Vi gir veiledning ved behov, vi sørger for at 

innholdet i samtalen er «passende» og bidrar ikke til «sladder», vi vurderer tid og 

sted dersom innholdet i samtalen er sensitivt  
• Å TENKE OVER HVA VI SNAKKER MED FORELDRENE OM: Vi 

forteller noe spesifikt og positivt (eks. hva barnet har lekt) fra barnets dag hver 

dag, vi har fokus på barnet og barnehagen, snakker ikke om private ting 
• Å HA RESPEKT FOR ULIKHETER: Vi er bevisste og opptrer profesjonelt 

ved å tilpasse oss den enkelte forelder 
• Å VÆRE TILGJENGELIGE FOR FORELDRENE: Vi tilbyr samtaler når vi 

opplever at det er et behov, og legger til rette for samtaler dersom det er 

ønskelig 
• GOD INFORMASJON: Vi gir god informasjon både skriftlig og muntlig, vi 

prøver å svare på spørsmål, hvis vi ikke kan svare, undersøker vi og sørger for at 

foreldrene får beskjed i etterkant 
• FELLES FORSTÅELSE I PERSONALGRUPPA OM ROLLER OG 

ANSVAR OVERFOR FORELDRENE: Vi utarbeider retningslinjer på 

avdelingen/i barnehagen, slik at alle ansatte kjenner sitt oppdrag og ansvar (hva 

snakker vi om, hvem snakker om hva – eks. hvem tar opp utfordringer og 

hvordan) 
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9 OVERGANGER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÅR BARNET BEGYNNER I BARNEHAGEN 

 

I oppstartsperioden bruker vi god tid til å bli kjent - først og fremst med barnet, men også med foreldrene, slik 

at vi kan etablere trygghet og tillit. Det er noen punkter som det er spesielt viktig å vektlegge for å oppnå 

dette: 

 å ha en god dialog med foreldrene 

 å bruke god tid på barnet  

 å ha en fast kontaktperson og stabile voksne 

Det er også viktig å huske at barn er forskjellige og at tilknytningsperioden må ses utfra barnets behov. Både 

barnehagen og foreldrene må derfor være villige og åpne for å bruke den tiden som trengs slik at barnet får en 

god start på barnehagelivet.  

 

OVERGANGER INNAD I BARNEHAGEN  

 

For at overgangen fra småbarn til storebarn skal gå så greit som mulig, har vi fokus på følgende:  

 Mars: Fordeling av barn med fokus på at de skal ha med seg minst én god venn på ny avdeling. Vi samtaler 

med barna om at de etter hvert skal begynne på Rocketroll/Lykketroll. 

 Vi informerer foreldrene om hvilken avdeling barnet deres skal begynne på og tilbyr besøk. 

 I uke 23 og 24 omorganiserer vi på avdelingene; skolestarterne er på egen gruppe på avdelingen til 

Lykkeliten, og de som skal over på storebarn (2020-barna) har med seg en kjent voksen og er sammen med 

rockerne (2018 barna) og stjernene (2019 barna) på Lykketroll og Rocketroll. 2021-barna er sammen på 

avdelingen til Regnbuen. 
 Vi vektlegger ellers det samme ved oppstart på ny avdeling som ved oppstart i barnehagen. 

 

 

 

 

I FORKANT AV SKOLESTART: 

 Ta barnet på alvor ved å snakke med det i stedet for til det 

 Gi barnet ansvar og ha klare avtaler og tren på å bli 

selvstendig 

 Gi ros og oppmuntring og tren på å ta både seire og nederlag   

 Lær barnet å vente på tur og ikke avbryte andres samtale 

 La barnet gjøre oppgaver selv 

 Les og syng med barnet 

 Lek og øving med å huske gjenstander, lukt, smak og lyder er 

fin trening 

 Se ulikheter og tren små bevegelser gjennom å klippe, tegne 

og lime 

 

OVERGANGEN MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE 
Eidsvoll kommune har en egen prosedyre for overgang barnehage - skole. Denne finnes på Eidsvoll kommunes 

hjemmeside.  

I forbindelse med overgangen mellom barnehage og skole legges det opp til egne kommunale samarbeidsmøter 

der det utveksles kunnskap og informasjon på tvers to ganger i året. Målet er å skape en best mulig overgang 

for det enkelte barn, og at det skal oppleves at det er en sammenheng mellom barnehagen og skolen. 

Det siste året i barnehagen introduseres de eldste barna for skoleforberedende aktiviteter både i russeklubben 

og språkgruppa, blant annet i form av selvstendighetstrening, lek med bokstaver og tall og gjennom arbeid med 

begreper. Dette skal være med på å gi barna et godt grunnlag og motivere dem for å begynne på skolen. 

 

Spesielt med tanke på skolestart 

 Samtale med foresatte og pedagogisk leder  

på våren hvor det i fellesskap fylles ut et  

skjema som leveres til skolen. 

 Foresatte skal ha innsyn i og innflytelse på  

informasjonsutvekslingen. 

 Med barn som har behov for særskilt  

tilrettelagt omsorgs- eller læringsmiljø skal  

samarbeidet etableres i god tid før barnet  

begynner på skolen. 

 

 

«Barnehagen  skal legge til rette for at barnet kan få en trygg og god start i barnehagen. I tillegg skal personalet 
sørge for at de får tid og rom til å bli kjent med barna og personalet når de bytter barnegruppe, og legge til rette for 
at barna kan få en trygg og god overgang fra barnehagen til skole.» (Rammeplanen, 2017, s. 33) 
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 I barnehageåret 2022-23 skal vi vurdere følgende:  

10 BARNEHAGEN SOM PEDAGOGISK 

VIRKSOMHET 

  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hva Hvordan Når Hvem 

Pedagogisk praksis knyttet til omsorg, 

danning, lek og læring, og fokusområde 

Skjema med gruppevurdering 2 ganger pr. halvår Avdelingsvis 

Plan for innhold; planlegging og 

gjennomføring  

Vurderingsskjema Etter hvert tema Avdelingsvis 

PLANLEGGING 

 

Planlegging bidrar til å sette vårt pedagogiske arbeid i system, og hjelper oss til å holde  

fokus og se sammenhenger. I barnehagen skal planleggingen ta utgangspunkt i vår 

 kunnskap om barn, og på bakgrunn av «observasjon, dokumentasjon, refleksjon,  

systematisk vurdering og samtaler med barn og foreldre» (Rammeplanen, 2017, s. 37).  

Årsplanen dokumenterer våre valg og begrunnelser og gir informasjon om vårt  

pedagogiske arbeid. Sammen med rammeplanen skal den danne grunnlag for videre  

planlegging av grupper og enkeltbarn.  

 

VURDERING 
 

Hensikten med å vurdere er at vi skal lære av egne feil og suksesser, slik at vi sikrer at det er samsvar mellom 

våre  

verdier og vår praksis og «at alle barn får et tilbud i tråd med barnehageloven og rammeplanen» (Rammeplanen, 

2017, s. 38). 

 

Vurdering av jobben vi gjør i barnehagen foregår både planlagt og uplanlagt. Vi har faste møtepunkter, hvor 

vurdering av aktiviteter, rutiner og andre gjøremål er tema. Det er også nødvendig for barnehagen å vurdere 

eget arbeid underveis. Når vi vurderer skal vi ha fokus på voksenrollen og pedagogiske mål (dvs. om det vi har 

gjort har ført til ønsket resultat). Det enkelte barns trivsel og utvikling observeres og vurderes fortløpende.  

 

DOKUMENTASJON 

 

Dokumentasjon bidrar til å synliggjøre barnehagens arbeid og innhold både for barnehagens personale og for 

foreldrene og andre interessegrupper. For personalet er dokumentasjonen også nyttig i forhold til evaluering og 

refleksjon over eget arbeid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet som skal planlegges og vurderes. [..] For å oppnå dette skal 

barnehagen være en lærende organisasjon, og det pedagogiske arbeidet skal være begrunnet i barnehageloven 

og rammeplanen.»  (Rammeplanen, 2017, s. 37) 

 Vi dokumenterer gjennom periodeplaner/månedsplaner og månedsbrev. 

 Vi bruker observasjoner og samtaler med barna som grunnlag for planlegging og arbeid med både barnegruppene og 

det enkelte barn.  

 Evaluering av planer, observasjoner og samtaler med barna danner utgangspunkt for refleksjonsarbeid og utvikling i 

barnehagen. 

 Vi tar bilder. 

 Dokumentasjon danner utgangspunkt for refleksjon (= pedagogisk dokumentasjon) 
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Barna i Brensmork barnehage presenteres for og får erfaring med følgende: 

 

SANGER, RIM OG REGLER - gir sanseinntrykk, og stimulerer til å utforske språkets form og er en «snarvei 

inn i språket». 

LEK OG TØYSING MED ORD - bidrar til språklig bevissthet. 

RYTME- OG MUSIKKINSTRUMENTER - rytme binder språk og musikk sammen 

LYTTELEKER - bidrar til språklig bevissthet og skaper bevissthet om språkets lydside.  

FORTELLINGER OG EVENTYR MED BRUK AV ULIKE VIRKEMIDLER – er positivt for både ordforråd og 

fortellerkompetanse. 

ULIKE BEGREPER – god begrepsforståelse bidrar til økt språkforståelse og til at barnet kan uttrykke seg 

mer presist. 

BØKER OG BOKLESING – inspirerer til språkutviklende samtaler og bidrar til å øke ordforråd. 

BOKSTAVER OG TALLSYMBOL – stimulerer skriftspråket. 

SPILL OG SPRÅKLEKER – utvider ordforråd og er et fora for samtale. 

SAMTALER – lærer turtakingssignaler, utvider ordforråd og gir samtalekompetanse. 

LESE- OG SKRIVEAKTIVITETER - viser nytteverdien av skriftspråket, vekker nysgjerrighet for, og gir 

erfaring med skriftspråk. 

 

 

11 FAGOMRÅDENE 

 

 

 

 

 

11.1 KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST 

For 1-3-

åringene 

vektlegges 

Kommunikasjon gjennom blikk, mimikk, enkle ord 

og setninger. 

Snakke om det som er kjent, nært og synlig. 

Sette ord på det vi gjør og det barna 

uttrykker verbalt og non-verbalt. 

Bevegelsessanger, rim og regler. 

Utforske pekebøker og billedbøker. 

Se sammenheng mellom ord og bilde. 

Bygge videre på det barna uttrykker (voksne). 

For 2-3-

åringene 

vektlegges 

i tillegg 

Videreutvikle begrepsforståelsen. 

Lyttetrening - knytte lyd og ting. 

Gjenkjenne egen forbokstav. 

Lese enkle billedbøker. 

Sette ord på følelser (voksne). 

Spille spill - øve på turtaking og lære enkle regler. 

Begynnende rollelek. 

For 3-6- 

åringene 

vektlegges 

 

Utvikle samtalen og fortellergleden. 

Prøve å sette ord på følelser. 

Bli bevisst på å bruke språk i konflikter. 

Utvikle samspill med jevnaldrende. 

Stimulere språk gjennom spill. 

Gjenkjenne egne og andres bokstaver og navn. 

Videreutvikle rolleken. 

Lese billedbøker. 

For 4-6-

åringene 

vektlegges 

i tillegg 

Utvikle variasjoner innenfor språket. 

Se sammenheng mellom tale- og skriftspråk. 

Rime og dikte, dramatisere eventyr. 

Lese bøker. Gjenfortelle fra bøker, eventyr og 

fortellinger. 

Snakke om og sette ord på følelser. 

Rollelek med fokus på lekekoder. 

Tegning og lekeskriving. 

Å gjenkjenne bokstaver og hele ord. 

Ulike musikksjangere. 

Spesielt 

for 5-6-

åringene 

Øve på å skrive navnet sitt. 

Lage egne fortellinger som skrives ned. 

Språkgruppe med begrepslæring og språkleker. 

Vitser og gåter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fagområdene gjenspeiler områder av interesse og egenverdi for barn i barnehagealder, og skal bidra til å 

fremme trivsel, allsidig utvikling og helse. Målene som beskrives innenfor hvert fagområde oppnås gjennom 

opplevelser og erfaringer og voksenrollen er tildelt stor betydning. Fagområdene skal ses i sammenheng og 

være en gjennomgående del av barnehagens innhold, og flere områder vil ofte være representert samtidig både 

i forbindelse med prosjekter og i hverdagsaktiviteter.  De ulike aktivitetene tilpasses barnas alder og 

modningsnivå. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Barnas lek danner et viktig grunnlag for arbeidet med fagområdene. Barnehagen skal ta utgangspunkt i 
barnas engasjement og bidrag slik at arbeidet med fagområdene kan oppleves som en meningsfull og morsom 
del av barnas hverdag. [..] Barna skal utvikle kunnskaper og ferdigheter innenfor alle fagområder gjennom 
undring, utforsking og skapende aktiviteter.» (Rammeplanen, 2017, s. 47) 
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11.2 KROPP, BEVEGELSE, MAT OG HELSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

      Fra jord til bord  

        

For 1-3-

åringene 

vektlegge

s 

 God plass til tumlelek. 

 Aldersinndelte grupper med fokus på sang og 

bevegelse. 

 Å snakke om kropp og kroppsdeler. 

 Utelek. 

 Å smake på forskjellig mat. 

 Å spise selv. 

 Gode rutiner for soving/hvile. 

For 2-3-

åringene 

vektlegges i 

tillegg 

Aldersinndelte grupper der vi går tur til skogen og har 

fokus på å gå selv og bruke kroppen aktivt. 

 Å legge til rette for kroppslige utfordringer og mestring. 

 Å pusle puslespill, tegne, perle, forme, leire. 

 Å oppmuntre til å prøve å smøre mat selv. 

 Bevisstgjøring av og kjennskap til kroppsdeler. 

 Gode rutiner for håndvask. 

 Å oppmuntre til potte/dotrening. 

For 3-6- 

åringene 

vektlegge

s 

 Å videreutvikle kroppsbeherskelse og 

mestring. 

 Aldersinndelt gruppe med fokus på kropp og 

bevegelse. 

 Utelek. 

 Tegne, perle, klippe. 

 Delta i tilberedning av måltider. 

 Oppfordre barna til å prøve nye smaker. 

 Oppmuntre til å smøre selv. 

 Gode vaner for håndvask. 

 Oppmuntre til å gå på do. 

 Øve på å kle på og av seg selv. 

 Sette ord på følelser. 

For 4-6-

åringene 

vektlegges 

i tillegg 

 Utfordre egne kroppslige grenser. 

 Selvstendighet under måltid. 

 Å få kjennskap til sunn og usunn mat. 

 Oppmuntre til å klare seg selv. 

 Menneskekroppen - likheter og forskjeller, grenser. 

Spesielt for 

5-6-

åringene 

 Aldersinndelt gruppe med fokus på selvstendighet. 

 

Barna i Brensmork barnehage presenteres for og får erfaring med følgende: 

 

VARIERT FYSISK AKTIVITET BÅDE UTE OG INNE – utvikler fin- og grovmotoriske ferdigheter, gir 

mulighet for kroppslige utfordringer. 

UTELIV TIL ULIKE ÅRSTIDER – utvikler glede over å være ute i allslags vær. 

FAST TURDAG I NÆRMILJØ – barna blir kjent med naturen i nærområdet, og får erfaring med variert 

terreng. 

FINMOTORISKE AKTIVITETER – trener presisjon og koordinasjon. 

MUSIKK, DANS BEVEGELSE – utvikler glede over å bruke kroppen – og barna får uttrykke seg gjennom 

musikk. 

MENNESKEKROPPEN – bidrar til forståelse og respekt for egen og andres kropp. 

VARIERT OG SUNT KOSTHOLD – ULIKE SMAKER – bidrar til å utvikle gode matvaner og holdninger til 

mat. 

GODE RUTINER FOR HYGIENE & SOVING/HVILE – bidrar til å utvikle gode vaner og holdninger. 

MESTRING- OG SELVSTENDIGHETSTRENING – styrker mestrings- og selvfølelse. 

 

Kroppslige utfordringer 

og mestring 
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11.3 KUNST, KULTUR OG KREATIVITET 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

      Bordteater lek og kreativitet 

For 1-3-

åringene 

vektlegges 

 Å lytte og bevege oss til musikk. 

 Å skape rom for kropp og bevegelse. 

 Enkle eventyr og fortellinger - bruke 

bordteater. 

 Tilgjengelige billedbøker, pekebøker og bilder. 

 Å male med ulike farger. 

 Å leke med sand og snø. 

For 2-3-

åringene 

vektlegges 

i tillegg 

Å uttrykke seg gjennom dramatisk lek. 

Tilgjengelig utkledningstøy. 

   Forming med ulike teknikker.  

For 3-6- 

åringene 

vektlegges 

 Å synge sanger, bruke musikk og dans.  

 Å uttrykke seg gjennom dramatisk lek. 

 Å lese eventyr og å delta i dramatisering av 

eventyr o.l. enten selv eller med figurer. 

 Forming med ulike materialer og teknikker. 

 Farger og former i ulike aktiviteter og lek. 

For 4-6-

åringene 

vektlegges 

i tillegg 

 Bli kjent med ulike sjangere innenfor tekst, sang og 

musikk. 

 Å bli kjent med kunst. 

 Å lage egne fortellinger. 

 Å opptre med sang, dans eller drama. 

 Å delta i sangleker og regelleker. 

Kultur i nærmiljøet. 

Barna i Brensmork barnehage presenteres for og får erfaring med følgende: 

 

SANG, MUSIKK OG MUSIKKINSTRUMENTER - gir barna mulighet til å nyte estetiske inntrykk og til 

selv å uttrykke seg estetisk. 

DRAMATISERING – motiverer barna til å uttrykke seg gjennom skapende virksomhet og inspirerer til lek. 

ULIKE FORMINGSAKTIVITETER – med variert materiale og verktøy motiveres barna til kreativ 

utfoldelse. 

EVENTYR, FORTELLINGER, BØKER OG BILDER – er kunst og kulturformidlende, bidrar til å bruke 

fantasien og danner felles utgangspunkt for lek og kreativitet. 
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11.4 ANTALL, ROM OG FORM 

 
 

 

           

                   

   

 

 

     

      

 

   

 

 

 

                                               Samlingsstund med tall og antall 

For 1-3-

åringene 

vektlegges 

• Bevege seg rundt og orientere seg inne på 

avdelingen og ute på hele lekeplassen. 

• Sanger, rim og regler, egne tellesanger/regler. 

• Eventyr og fortellinger. 

• Konstruksjonsleker; duplo og togbane – bygge. 

• Bli kjent med former. 

• Introduksjon av ulike begreper. 

• Å bli presentert for telling og tallremsa. 

• Puslespill. 

• Lage former i sandkassa og i snøen. 

Være med å sortere leker når vi rydder. 

For 2-3-

åringene 

vektlegges 

i tillegg 

• Å gå på tur og orientere seg i nærmiljø. 

• Å bli kjent med plasseringsord - hvor noe befinner seg i 

forhold til noe annet. 

• Spille spill. 

• Presenteres for i-Pad. 

• Å lese bøker med tall og telling, størrelse og former. 

 Å presenteres for tid, ukedager, i går og i morgen o.l. 

For 3-6- 

åringene 

vektlegges 

i tillegg 

• Lese bøker med tall og telling, størrelse og 

former. 

• Å bruke plasseringsord. 

• Å bli godt kjent med tallremsa, parkopling. 

• Måling og sammenlikning. 

• Å gå på tur og orientere seg i nærmiljø, 

gjenkjenne. 

• Være med å dekke bord. 

• Mer avansert konstruksjonslek 

• Å tegne, klippe og lime i ulike farger, former og 

størrelser, perle former, lage mønster. 

• Å bli kjent med ulike begreper. 

• Å bli kjent med begreper for tid – ukedagene, 

etterpå, i går, i morgen, i overmorgen, 

forrige/neste.  

• Å få kjennskap til dagsrytmen. 

• Å spille spill og puslespill. 

Å få erfaring i å bruke i-Pad. 

For 4-6-

åringene 

vektlegges 

i tillegg 

 

 

Å øve på ulike begreper. 

Å se på ulike former og størrelser i naturen, og 

sortere sammenligne og kategorisere. 

Å øve på tallremsa til ti, parkopling (peketelling), 

antalls-forståelse, elle, bli kjent med tallsymboler. 

Å gå tur og orientere seg i nærmiljø, øve retningssans, 

høyre-venstre. 

Barna i Brensmork barnehage presenteres for og får erfaring med følgende: 

 

ROM- OG RETNINGSFORSTÅELSE – er knyttet til bevegelse og motorisk utvikling, og barna får øvelse i 

romlig orientering og greier å vurdere avstand, retning osv., de får kjennskap til ulike rombegrep og utvikler 

abstrakt resonnering 

MATEMATISKE BEGREPER– gjennom eventyr, sanger, rim og regler og begrepslæring får barna bl.a. 

kjennskap til telling og plasseringsord og ulike begreper som form, størrelse og antall                           

TALL OG TELLING – gjennom å være bevisst egen begrepsbruk, spille spill og bruke eventyr, sanger o.l. 

bidrar vi til at barna får kjennskap til bl.a. telling, tallremsa og ulike tallbegreper. 
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11.5 NÆRMILJØ OG SAMFUNN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘ 

 

 

 

 

For 1-3-

åringene 

vektlegges 

Å bli kjent i barnehagen og på lekeplassen. 

Å gå turer og oppleve skogen og andre 

nærområder. 

Å oppleve å bli sett og hørt, og møtt med 

anerkjennelse, og få lov til å ta valg ut ifra 

egne forutsetninger. 

Å oppleve å være et eget individ og en del av 

fellesskapet i samlingsstund bl.a. gjennom at 

alle gis oppmerksomhet, samtidig som alle må 

vente på tur og vi må lytte til hverandre. 

For 2-3-

åringene 

vektlegges 

i tillegg 

Å bli kjent i nærmiljøet; gå turer, kjøre buss og tog og 

oppleve steder som biblioteket, Eidsvollsbygningen og 

Bygdetunet. 

Bidra til fellesskapet ved å hjelpe til å dele ut kluter 

etter mat og være med å rydde leker inne og ute. 

For 3-6- 

åringene 

vektlegges 

i tillegg 

Å bli kjent i nærmiljøet. 

Å bidra til fellesskapet ved å hjelpe til med å 

rydde opp etter seg, rydde leker inne og ute, 

være ordensbarn. 

Å styrke fellesskapet og individet i ulike 

grupper bl.a. gjennom å få komme med bidrag 

til innhold, få si noe, lytte og vente på tur. 

Å oppleve demokrati gjennom å være med å 

bestemme for fellesskapet, eks. regler. 

Få kjennskap til nasjonale minoriteter, andre 

kulturer og samfunn bl.a. i forb. med FN-

dagen. 

Bli kjent med at samene er Norges 

urbefolkning. 

For 4-6-

åringene 

vektlegges 

i tillegg 

 

 

Å snakke om likestilling, likeverd og toleranse. 

Å presenteres for menneskerettighetene og 

Barnekonvensjonen. 

 

Barna i Brensmork barnehage presenteres for og får erfaring med følgende: 

 

NÆRMILJØET – gjennom  turer bidrar barnehagen til at barna blir kjent med og får tilknytning til  

lokalsamfunnet. 

FELLESSKAP – barna får oppleve at de alle er viktige for fellesskapet og får erfare at de er med og 

påvirker  barnehagehverdagen. 

LIKESTILLING – gjennom å erfare at gutter og jenter er likestilte og likeverdige. 

DEMOKRATISKE PROSESSER – ved å ta del i avgjørelser å få være med å påvirke det som skjer i 

barnehagen. 

 

 
 
 
 
 
 

 

Turer og opplevelser i nærmiljøet 
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11.6 NATUR, MILJØ OG TEKNOLOGI 

 

                        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Utforsking av naturen, eksperimentering og turlotto 

For 1-3-

åringene 

vektlegges 

• Uteliv i all slags vær - å oppleve årstidene. 

• Å utforske naturfenomener som snø, is, regn og 

vanndammer. 

• Leke med ting i naturen; vann, sand, steiner og 

pinner. 

• Besøk til nabogården og se på kuer og kalver. 

• Turer til skogen. 

 

For 2-3-

åringene 

vektlegges 

i tillegg 

• Å se etter dyrespor på tur til skogen. 

• Å følge med på maurtua gjennom hele året. 

• Å fange insekter og småkryp og se på dem med 

forstørrelsesglass. 

• Å så frø, vanne og se at det spirer. 

• Å samtale om årstider og vær. 

• Å oppmuntre til konstruksjonslek. 

• Å bruke i-Pad sammen med voksen. 

For 3-6- 

åringene 

vektlegges 

• Å snakke om været og årstiden. 

• Å oppleve naturen i de ulike årstidene. 

• Å eksperimentere med elementer som vann, is og 

snø. 

• Å lete etter dyrespor, ta bilde og se i bøker og 

finne ut hvilke dyr de tilhører. 

• Å fange insekter og småkryp og se på dem med 

forstørrelsesglass og finne ut hva de heter. 

• Turer i nærområdet, fokus på naturvett. 

• Å få kjennskap til ulike dyr som lever i Norge og 

hvilken nytte de har. 

• Å se på traktorer og se jorder som blir pløyd, 

gjødslet, sådd osv. 

• Å sortere søppel. 

• Å så frø og være med å vanne og se at det spirer. 

• Å samle naturmateriell og lage ting. 

• Konstruksjonslek. 

• I-Pad. 

For 4-6-

åringene 

vektlegges 

i tillegg 

 

 

• Å eksperimentere med lyd, lys og skygge. 

• Begynnende bevisstgjøring av livssyklus: 

fødsel-liv-død. 

  

Barna i Brensmork barnehage presenteres for og får erfaring med følgende: 

 

NATUREN OG NATURENS MANGFOLD -  utvikler glede og undring over det vi ser og opplever ute i 

naturen. 

BÆREKRAFTIG UTVIKLING - bidrar til å gi barna forståelse for viktigheten av å ta vare på naturen 

og omgivelsene rundt oss. 

ÅRSTIDENE OG ULIKE VÆRFENOMENER – gir erfaring og kunnskap om årets inndeling, og hva slags 

vær og lufttemperatur som kjennetegner de ulike årstidene samt hva som skjer i naturen.  

FENOMENER I DEN FYSISKE VERDENEN – gjennom undring og eksperimentering får barna erfaring og 

kunnskap om ulike fenomener. 

KONSTRUKSJONSLEKER OG IPAD – gir erfaring og kunnskap om ulike teknikker og løsninger og bidrar tl 

å utvikle skaperglede. 
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11.7 ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              

           

 

 

 

 

  

                                             

                          

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                 Samarbeid 

 

For 1-3-

åringene 

vektlegges 

• Å oppmuntre til å trøste og hjelpe. 

• Å oppmuntre til sosialt samspill. 

• Å ta del i tradisjoner som er knyttet til høytidene 

jul og påske og andre religioner representert i 

gruppa. 

• Å samtale og undre oss over det vi opplever. 

Å få erfaring med hva som er akseptabel atferd. 

For 2-3-

åringene 

vektlegges 

i tillegg 

• Å få hjelp og veiledning i lek og samspill og 

konfliktsituasjoner. 

• Å øve på å være høflig og si ”kan jeg få”, ”takk 

for maten” osv.  

• Å øve på å vente på tur. 

Å gjøre ting sammen. 

For 3-6- 

åringene 

vektlegges 

• Fokus på vennskap og omtenksomhet. 

• Å få erfaring med hva som er akseptabel atferd 

gjennom grensesetting og veiledning. 

• Å få hjelp og veiledning i lek, samspill og 

konfliktsituasjoner. 

• Å øve på å være høflig, vente på tur, og være 

stille og lytte når andre snakker. 

• Å se på film og høre på fortellinger om ulike 

samfunn og kulturer - markere FN-dagen. 

• Å ta del i tradisjoner som er knyttet til høytidene 

jul og påske og få kjennskap til tradisjoner knyttet 

til høytider i religioner og livssyn som er 

representert i gruppa. 

• Den gode samtalen. 

Snakke sammen om «Den gylne regel» (å behandle 

andre som du vil at andre skal behandle deg). 

For 4-6-

åringene 

vektlegges 

i tillegg 

 

 

• Å øve på å samarbeide og hjelpe hverandre. 

Å øve på å ta ansvar for egne handlinger. 

Barna i Brensmork barnehage presenteres for og får erfaring med følgende: 

 

SOSIALE SAMSPILL – gir viktig erfaring om samhandling og bidrar til å utvikle kommunikative 

ferdigheter. 

ANERKJENNENDE OG LYTTENDE VOKSNE – bidrar til å utvikle god selvfølelse og respekt for hverandre 

og ulikheter, og voksne er rollemodeller. 

GRUNNLEGGENDE VERDIER OG HOLDNINGER – bidrar i utviklingen av sosial kompetanse. 

TRADISJONER OG HØYTIDER – får kjennskap til ulike høytider og tradisjoner  

ULIKE KULTURER – får kjennskap til ulike kulturer og religioner som er representert i barnegruppa. 

SAMTALER – gir inspirasjon til undring og nysgjerrighet til alt rundt oss. 
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12 REALFAG 
 

I 2016 ble Eidsvoll kommune plukket ut av Utdanningsdirektoratet til å bli «realfagkommune», og høsten samme 

år startet et realfagsprosjekt for kommunens barnehager og skoler. Det overordnete målet for 

realfagssatsingen lød: «Realfagsprosjektet skal bidra til at barn og unge utforsker, og tilegner seg kunnskaper 

og ferdigheter i realfag, med motivasjon og glede. De som arbeider tettest på barn og unge skal mobiliseres, 

bevisstgjøres og forpliktes til å bidra til prosjektets mål.» Selve prosjektet ble avsluttet i 2019, men vi 

fortsetter selvfølgelig å ha fokus på realfag. I barnehagen knyttes arbeidet til fagområdene «Antall, rom og 

form» og Natur, miljø og teknologi».  

 

For å vekke barns nysgjerrighet og utforskertrang trenger vi bevisste voksne som selv er nysgjerrige og 

engasjerte. Vi skal ha en undersøkende tilnærming til læring og veksle mellom planlagte aktiviteter og 

improvisasjon. Barns egen interesse, undring og oppmerksomhet og bevisste voksne som benytter øyeblikkene, er 

viktige utgangspunkt, samtidig som det også er nødvendig å ha  

en systematisk tilnærming.  

 

 

 

13 SPRÅKPLAN 
I 2011 ble det innført en kommunal språk-, lese, og skriveplan i Eidsvoll kommune som et bidrag til å sikre en 

helhetlig og god språk-, lese- og skriveopplæring for alle i kommunen, fra barnehagen og ut grunnskolen. Språklig 

bevisstgjøring i barnehagen er forebyggende i forhold til vansker med lesing og skriving og begrepslæringen er 

derfor viktig for oss. Vi tar utgangspunkt i planens «Årshjul for innhold i språkgrupper i barnehagen». Den er 

først og fremst utarbeidet for de eldste barna som har en fast ukedag for språkgrupper, men arbeidet med 

begrepslæringen tilpasses de ulike aldersgruppene i barnehagen, slik at begrepene blir kjent for barna i løpet av 

barnehagetiden. Planen er godt innarbeidet i vårt arbeid med språk, og vi jobber bevisst og systematisk for å 

gjøre barna kjent med ulike begreper. I tillegg til det systematiske arbeidet, er vi også bevisste på hvordan vi 

ordlegger oss i hverdagssituasjoner.   

  

2.1.4. Årshjul for innhold i språkgrupper i barnehagen 
 

2.1.4.1. Plan for språkleker (5-åringene) 
 Sept Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun 

Lytte           

Rim           

Stavelser           

Framlyd           

Setn. og ord -> lekeskriving           

 

 

21.4.2. Plan for begrepsundervisning (5-åringene) 
Grunnleggende begrepssystem Sept Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun 

Farger           

Form           

Plass           

Symbol           

Stilling og retning           

Størrelse og antall           

Lyd           

OVERORDNETE TEMAER GJENNOM ÅRET ER:  

Årstidene og de fire elementene ild, luft, vann og jord 
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14 TRAFIKKSIKKERHET 

 
 

Trafikksikkerhetstiltak på parkeringsplassen - levering og henting i 

barnehagen:  
For oss er det viktig at sikkerheten ivaretas. På grunn av at det er andre virksomheter i bygget vårt, er det 

mye trafikk ute på parkeringsplassen. Plassene nærmest portene er derfor tiltenkt foreldre som leverer/henter. 

I tillegg er det mulig å gå gjennom avdelingene dersom man har barn på ulike avdelinger (gjelder når det er 

normal drift). På grunn av fremkommelighet, er det viktig at det ikke parkeres foran portene. Det er også 

veldig viktig at ingen barn slippes ut gjennom porten uten følge med en voksen.  
 

Trafikksikkerhet på tur  
Dette er omtalt i barnehagens beredskapsplan.  

Barnehagen er ukentlig på tur, derfor er det naturlig at sikkerhet på tur er viktig for oss.  

Trafikksikkerhet øver vi på og snakker om fra barna starter i barnehagen. Vi viser også barna det i praksis 

når vi er på tur ved f.eks. å gå på kanten, når vi går til skogen skal barna holde i vogna eller voksne/hverandre 

til vi kommer til låven/bjørka, vi skal ikke være mer enn to i bredden, se oss godt for når vi krysser veien og 

bruke gangsti når vi går langs hovedveien. Barna på Rocketroll og Lykketroll holder hverandre i hendene, og de 

«store» passer på de «små». Når vi er på tur bruker vi alltid refleksvester. Vi har også vester til de voksne.  

 

Bruk av bil eller buss  
Ansvaret med å kjøre andres barn føles tungt, så det er noe vi ikke gjør hos oss. Unntak kan være transport til 

lege/sykehus. Når vi er på busstur brukes det alltid buss med seler til alle barn, og personalet påser at det blir 

brukt av samtlige.  

 

Trafikkopplæring hos de eldste barna  
Gjennom hele det siste barnehageåret skal vi ha vi fokus på det å ferdes i trafikken. Barna lærer hvordan de 

skal ferdes trygt i trafikken og hva de skal passe seg for. Avdelingene Rocketroll og Lykketroll er medlemmer i 

Barnas Trafikkskole som tilbyr ulike opplegg som har som mål «å øke barns forståelse for hva som er trygt og 

farlig i trafikken – på en måte barna synes er morsom.» 

https://www.barnastrafikklubb.no/barnehage/om-barnas-trafikklubb/ 
 

Gode rollemodeller  
De voksne rundt barna skal være gode rollemodeller. Trafikksikkerhet er 

derfor årlig tema på foreldremøter, og foreldrene blir oppfordret til sikring av 

barn i bil. Vi oppfordrer også personalet til å være gode rollemodeller i 

hverdagen; bruke bilbelte, sykkelhjelm og være bevisste i hverdagen. Voksne 

på tur skal også bruke refleksvest.  

 

 

 

 

https://www.barnastrafikklubb.no/barnehage/om-barnas-trafikklubb/
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15 PLAN FOR INNHOLD 
Plan for innhold er overordnet, og hver avdeling skal utarbeide periodeplaner/månedsplaner i tillegg.  

Uke 31-44 AUGUST, SEPTEMBER OG OKTOBER 
August:  Tema: Tilvenning 

0-3 år: 3-6 år:  

Innhold:  Vi blir kjent med hverandre - vi tar imot nye 

barn og gjør oss kjent med nye 

gruppesammensetninger og rutiner 

Vi blir kjent med hverandre - vi tar imot nye barn 

og gjør oss kjent med nye gruppesammensetninger 

og rutiner 

September og 

oktober:  

Meg selv – kroppen min  

0-3 år 3-6 år 

Innhold:  Temaet er utgangspunkt for helhetlig 

jobbing med fagområdene.  

 

 

Temaet er utgangspunkt for helhetlig jobbing med 

fagområdene.  

 

 

Språkplan - 

begrep:  

Symbol 

Tallsymbolene 1-3  

Bokstaver - barnas forbokstav 

Tallsymbolene 0-9 - Antall 

Bokstaver - gjøre oppmerksom på språklyder 

Språkgruppe (5-6 år - se egen plan): 

Språkleker: Lytte, rim 

Begrep: Farger og form 

Realfag:  

Årstider - sommer 

til høst 

 

Elementene «Ild» 

og «Luft» 

Hva er spesielt for årstiden?  

Vi får kjennskap til bl.a. vær, natur og 

omgivelser i forandring. 

Vi lager kompost og ser hva som skjer. 

 

Vi arbeider med elementene på ulike måter 

gjennom høsten. 

Hva er spesielt for årstiden?  

Vi får kjennskap til bl.a. vær, natur og omgivelser i 

forandring. 

Vi lager kompost og ser hva som skjer. 

 

Vi arbeider med elementene på ulike måter gjennom 

høsten. 

Sosial 

kompetanse: 

Ti små 

vennebøker 

Mitt valg 

2-3 åringer:  

Tema Vennskap og «Mitt valg»: Vi har et 

godt miljø - Høflighet, dele og vente på tur 

 

 

Tema Vennskap og «Mitt valg»:: Vi har et godt 

miljø - Høflighet, dele og vente på tur, mangfold og 

respekt 

 

Trafikkopplæring: Turdag: Barna får erfaring med barnehagens 

sikkerhetsrutiner på tur - ta gjerne 

utgangspunkt i opplegg fra 

BarnasTrafikkskole. Voksne forklarer og 

setter ord på det vi gjør.  

Turdag: Barna får erfaring med barnehagens 

sikkerhetsrutiner på tur - ta utgangspunkt i 

opplegg fra BarnasTrafikkskole. Voksne forklarer 

og setter ord på det vi gjør.  

Utedag for de eldste: Årshjulet i Barnas 

trafikkskole - tema: Høst 

Spesielle dager:  August: Mandag 15.8. og tirsdag 16.8. Planleggingsdager - barnehagen er stengt.  

September: 21.9. Foreldremøte Uke 38: Brannvernuke  

Oktober: Fredag 23.10. vi markerer FN-dagen (24.10.) – det blir foreldrekaffe med utstilling og 

innsamlingsaksjon til Sykehusklovnene 
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Plan for innhold er overordnet, og hver avdeling skal utarbeide periodeplaner/månedsplaner i tillegg.  

Uke 45-52 NOVEMBER OG DESEMBER 
Tema: Jul og tradisjoner 

0-3 år 3-6 år 

Innhold:  Temaet er utgangspunkt for helhetlig 

jobbing med fagområdene. 

Julehemmeligheter, adventssamling, baking 

m.m. 

 

Temaet er utgangspunkt for helhetlig jobbing med 

fagområdene. 

Julehemmeligheter, adventssamlinger, baking, 

samling med jul som tema m.m. 

Barnesamtaler om hva jula betyr for dem og 

hvorfor vi feirer jul.  

Språkplan - 

begrep:  

Plass 

Fokus på plasseringsordene  

over, under, på 

Utvide med flere plasseringsord f.eks. bak, ved 

siden av, foran, oppå 

Språkgruppe (5-6 år- se egen plan): 

Språkleker: Rim, stavelser 

Begrep: Farger, form, plass 

Realfag:  

Årstider: Høst til 

vinter 

 

Elementene «Ild» 

og «Luft» 

 

Hva er spesielt for årstiden?  

Vi får kjennskap til bl.a. vær, natur og 

omgivelser i forandring. 

Vi arbeider med elementet «Ild» på ulike 

måter.  

 

Vi arbeider med elementene på ulike måter 

gjennom høsten. 

Hva er spesielt for årstiden?  

Vi får kjennskap til bl.a. vær, natur og omgivelser i 

forandring. 

Vi arbeider med elementet «Ild» på ulike måter. 

 

Vi arbeider med elementene på ulike måter gjennom 

høsten. 

Sosial kompetanse: 

Ti små vennebøker 

Mitt valg 

2-3 år:  

Tema: Omtenksomhet - spre glede 

 

Tema:  

Omtenksomhet - spre glede 

 

Trafikkopplæring: Turdag: Barna får erfaring med 

barnehagens sikkerhetsrutiner på tur - ta 

gjerne utgangspunkt i opplegg fra 

BarnasTrafikkskole. Voksne forklarer og 

setter ord på det vi gjør.  

Turdag: Barna får erfaring med barnehagens 

sikkerhetsrutiner på tur - ta utgangspunkt i 

opplegg fra BarnasTrafikkskole. Voksne forklarer 

og setter ord på det vi gjør.  

Utedag for de eldste: Årshjulet i Barnas 

trafikkskole - tema: Høst 

Spesielle dager:  November: Onsdag 16.11. Planleggingsdag - barnehagen er stengt 

Desember: Fredag 2.12. Julebord, tirsdag 13.12. Lucia, tirsdag 20.12. Nissefest 
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Plan for innhold er overordnet, og hver avdeling skal utarbeide periodeplaner/månedsplaner i tillegg.  

Uke 1-9 JANUAR OG FEBRUAR 
Tema: Natur og miljø – norske husdyr 

0-3 år 3-6 år 

Innhold:  Temaet er utgangspunkt for helhetlig 

jobbing med fagområdene.  

 

 

Temaet er utgangspunkt for helhetlig jobbing med 

fagområdene.  

 

Språkplan - 

begrep:  

Farge 

Stilling - retning 

Primærfarger: gul, rød og blå 

Bli kjent med begrepene oppover og nedover 

Utvide med flere farger - blande farger 

Bli kjent med begrepene oppover, nedover, loddrett, 

vannrett, skrå, høyre, venstre 

Språkgruppe (5-6 år- se egen plan): 

Språkleker: Lytte, rim, stavelser og framlyd 

Begrep: Farger, form, plass, symbol, stilling og 

retning 

Realfag:  

Årstider: Vinter 

 

Elementene 

«Jord» og «Vann» 

Hva er spesielt for årstiden?  

Vi undrer oss, utforsker og får kjennskap til 

bl.a. vær, natur og omgivelser i forandring.  

 

Vi arbeider med elementene på ulike måter 

gjennom vinteren og våren. 

Hva er spesielt for årstiden?  

Vi får kjennskap til bl.a. vær, natur og omgivelser i 

forandring. 

 

 

Vi arbeider med elementene på ulike måter gjennom 

vinteren og våren. 

Sosial 

kompetanse: 

Ti små 

vennebøker 

Mitt valg 

2-3 år:  

Tema: Konfliktløsning - si stopp, snakke om 

det 

 

Tema: Konfliktløsning - si stopp, snakke om det 

 

Trafikkopplæring: Turdag: Barna får erfaring med barnehagens 

sikkerhetsrutiner på tur - ta gjerne 

utgangspunkt i opplegg fra 

BarnasTrafikkskole. Voksne forklarer og 

setter ord på det vi gjør.  

Turdag: Barna får erfaring med barnehagens 

sikkerhetsrutiner på tur - ta utgangspunkt i 

opplegg fra BarnasTrafikkskole. Voksne forklarer 

og setter ord på det vi gjør.  

Utedag for de eldste: Årshjulet i Barnas 

trafikkskole - tema: Vinter 

Spesielle dager:  Januar: Mandag 30.1. - Planleggingsdag – barnehagen stengt 

Februar: Onsdag 15.2. - Karneval 
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Plan for innhold er overordnet, og hver avdeling skal utarbeide periodeplaner/månedsplaner i tillegg.  

Uke 9-17 MARS OG APRIL 
Tema: Påske og vår  

0-3 år 3-6 år 

Innhold:  «Nytt liv» 

Temaet er utgangspunkt for helhetlig 

jobbing med fagområdene. 

 

«Nytt liv» 

Temaet er utgangspunkt for helhetlig jobbing med 

fagområdene. 

Språkplan - 

begrep:  

Størrelse og 

antall 

 

Bli kjent med begrepene stor og liten Bli kjent med begreper som stor og liten, større 

enn, mindre enn osv.  

Språkgruppe (5-6 år- se egen plan): 

Språkleker: Lytte, rim, stavelser, framlyd, setning 

og ord -> lekeskriving. 

Begrep: Farger, form, plass, symbol, stilling og 

retning, størrelser og antall. 

Realfag:  

Årstider: Vinter 

til vår 

Elementet «Jord» 

og «vann» 

Hva er spesielt for årstiden?  

Vi undrer oss, utforsker og får kjennskap til 

bl.a. vær, natur og omgivelser i forandring.  

 

Vi arbeider med elementene på ulike måter 

gjennom vinteren og våren. 

Hva er spesielt for årstiden?  

Vi får kjennskap til bl.a. vær, natur og omgivelser i 

forandring. 

 

 

Vi arbeider med elementene på ulike måter gjennom 

vinteren og våren. 

Sosial 

kompetanse: 

Ti små 

vennebøker 

Mitt valg 

2-3 år:  

Tema: Vise følelser, roe seg ned 

 

Tema: Vise følelser, roe seg ned 

 

Trafikkopplæring: Turdag: Barna får erfaring med barnehagens 

sikkerhetsrutiner på tur - ta gjerne 

utgangspunkt i opplegg fra 

BarnasTrafikkskole. Voksne forklarer og 

setter ord på det vi gjør.  

Turdag: Barna får erfaring med barnehagens 

sikkerhetsrutiner på tur - ta utgangspunkt i 

opplegg fra BarnasTrafikkskole. Voksne forklarer 

og setter ord på det vi gjør.  

Utedag for de eldste: Årshjulet i Barnas 

trafikkskole - tema: Vår 

Spesielle dager:  Mars: Tirsdag 14.3 Barnehagedagen?, tirsdag 28.3. Uteaktivitetsdag, onsdag 22.3. 

Foreldremøte, torsdag 30.3. Påskefrokost/foreldrekaffe, onsdag 19.4. Russemøte 
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Plan for innhold er overordnet, og hver avdeling skal utarbeide periodeplaner/månedsplaner i tillegg.  

Uke 18-26 MAI OG JUNI 
Tema Mai: 17. mai og tradisjoner - konstruksjonslek 

Juni: Regelleker fra gamle dager           

0-3 år 3-6 år 

Innhold:  Temaet er utgangspunkt for helhetlig 

jobbing med fagområdene. 

 

 

Temaet er utgangspunkt for helhetlig jobbing med 

fagområdene. 

Språkplan - 

begrep:  

Lyd  

Form 

 

Bli kjent med begrepet lyd - Bevisstgjøre at 

lyd finnes - lytteleker 

Bli kjent med begrepene firkantet, 

trekantet og rund form. 

Bli kjent med begreper som lyd - sterk og svak, høy 

og lav 

Lytte etter bokstavlyder 

Bli kjent med begreper som firkantet, trekantet, 

rund, rettlinjet og buet form  

Språkgruppe (5-6 år- se egen plan): 

Språkleker: Lytte, rim, stavelser, framlyd, setning 

og ord -> lekeskriving. 

Begrep: Farger, form, plass, symbol, stilling og 

retning, størrelser, antall og lyd. 

Realfag:  

Årstider: Vår til 

sommer 

Elementet «Vann» 

Hva er spesielt for årstiden?  

Vi undrer oss, utforsker og får kjennskap til 

bl.a. vær, natur og omgivelser i forandring.  

Vi arbeider med elementet «Vann» på ulike 

måter.  

Hva er spesielt for årstiden?  

Vi får kjennskap til bl.a. vær, natur og omgivelser i 

forandring. 

Vi arbeider med elementet «Vann» på ulike måter. 

Sosial kompetanse: 

Ti små vennebøker 

Mitt valg 

2-3 år:  

Tema: Bli enige og samarbeide 

 

 

Tema: Bli enige og samarbeide 

 

Trafikkopplæring: Turdag: Barna får erfaring med 

barnehagens sikkerhetsrutiner på tur - ta 

gjerne utgangspunkt i opplegg fra 

BarnasTrafikkskole. Voksne forklarer og 

setter ord på det vi gjør.  

Turdag: Barna får erfaring med barnehagens 

sikkerhetsrutiner på tur - ta utgangspunkt i 

opplegg fra BarnasTrafikkskole. Voksne forklarer 

og setter ord på det vi gjør.  

Utedag for de eldste: Årshjulet i Barnas 

trafikkskole - tema: Sommer 

Spesielle dager:  Mai: Fredag 12.5. Russefest, tirsdag 16.5. - 17. maimarkering, onsdag 31.5. - foreldremøte nye 

foreldre 

Juni: Tirsdag 6.6. Sommerfest 
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   Trivsel og vekst i grunnlovsbygda 

 


