ÅRSPLAN

2019
2020
Vår visjon “Et godt sted å være
et godt sted å lære”

KONTAKT MED BARNEHAGEN

FORMÅLSPARAGRAFEN
Formålsparagrafen som gjelder for alle barnehager i Norge:
FORMÅLSPARAGRAFEN I LOV OM BARNEHAGER,§1:
«Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas
behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for
allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i
kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og
naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier
som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i
menneskerettighetene.

STYRER: Ellen Knudsen

66 10 78 61

ellen.knudsen@eidsvoll.kommune.no

VÅR: 66 10 78 65/480 46 665

SOMMER: 66 10 78 64/48058154

HØST: 66 10 78 63/48071182
VINTER: 66 10 78 62/48087358

Barn skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta
vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende
kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og
forutsetninger.
Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt og anerkjenne barndommens
egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et
utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme
demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.»

FELLES: 66 10 78 60

Pedagog: Anniken (Svangerskapspermisjon fra
14.desember)
Fagarbeider: Heidi
Assistent: Liss-Heidi
Pedagog: Randi
Assistent: Grethe
Assistent: Liss-Heidi
Pedagog: Kirsti og Nina (60% dispansasjon)
Fagarbeider: Victoria
Assistent: Hilde, Nina og Stine
Pedagog: Linda, Rita (40% permisjon ut
barehageåret) og Emilie (Svangerskapspermisjon
fra 23.oktober)
Fagarbeider: Torill
Lærling: Caroline
Barnehagens hovednummer

PRESENTASJON AV STENSBY BARNEHAGE
Barnehagen har fire avdelinger, – vi vektlegger å være ET HUS:
NAVN:

FARGE:

TANKE:

VÅR

Alder 0–3 år

grønn

«Første spire»

SOMMER

Alder 0-3 år

gul

«Solen»

HØST

Alder 3–6 år

rosa

«Røsslyng»

VINTER

Alder 3–6 år

blå

«Blåtimen»

Aldersinndelingen på avdelingene er fleksibel i henhold til aldersmessig
fordeling blant søkerne i samordnet opptak i henhold til prioritet, foreldres
ønsker mv.
Barnehagens åpningstid: kl. 06.45–16.45.
Barnehagen ble bygget i 1994 og inneholder de fleste former og en farge som
kjennetegner hver avdeling.
Det er gapahuk i barnehagen, og gapahuk med bålplass i umiddelbar nærhet til
barnehagen.

FAGKOMPETANSE I PERSONALGRUPPEN
Barnehagen har styrer i 100% stilling og seks pedagogstillinger hvor alle
er pedagogiske ledere, fordelt på de fire avdelingene. Flere av pedagogene
og styrer har videreutdanning i spesialpedagogikk, språk, tekst,
kommunikasjon og vansker, veiledning og ledelse. Barnehagen har også en
lærling med base på avdeling Vinter. Barnehagen har flere fagarbeidere og
assistenter. Det er en fast realfagskontakt og en fast språkveileder som har
jevnlige møter i kommunen.
Barnehagen fungerer som læringsarena for studenter, lærling og elever i
praksis. Barnehagen har også partneravtale med Høgskolen Hedmark og
tar imot studenter fra barnehagelærerutdanning.
En stor andel av personalet har fullført kurs i regi av Lions i opplegget
«Det er mitt valg», samt kurs i trygghetssirkelen. I år starter vi med kurs
gjennom Likestillingssenteret med fokus på kjønn og kulturforskjeller.

DOKUMENTASJON I BARNEHAGEN
I følge rammeplanen er barnehagen en pedagogisk virksomhet som skal
planlegges, dokumenters og vurderes. Det skal være rom for fleksibilitet,
spontanitet og barns medvirkning. Ved å dokumentere barnas hverdagsliv får vi en
større innsikt i barnas sosiale- og emosjonelle kompetanse, deres motoriske
ferdigheter, språkferdigheter og hvilke interesser hvert enkelt barn har. I Stensby
barnehage bruker vi didaktiske planer som evaluering opp mot mål og tiltak
fastsatt i barnehagens årsplan og rammeplan. Disse samles og brukes som
evalueringsverktøy i månedsbrev til foresatte.

Vi i personalgruppen jobber aktivt med pedagogisk dokumentasjon ved
bruk av didaktiske skjemaer. Pedagogisk dokumentasjon er en arbeidsmåte
vi bruker for å planlegge og vurdere det arbeidet vi gjør i hverdagen.

IST DIREKTE

Mål:
•

IST Direkte er en kommunikasjonsplattform mellom barnehage og foresatte.
IST Direkte vil være plattformen hvor foreldrene finner informasjon om
barnehagehverdagen. Det er også mulig for foresatte å ta kontakt med
barnehagen gjennom plattformen. Det er viktig å huske at sensitive informasjon
om barn/foresatte/ansatte ikke skal deles gjennom IST-direkte.
Mål:
• Skape bedre kommunikasjon mellom foresatte og barnehagen.
Tiltak:
• Personalet skal øve seg på å bruke IST Direkte som
kommunikasjonsverktøy, fraværsregistrering og ferie.

Skape en rød tråd igjennom barnehagens daglige drift og barnehagens
planleggingsverktøy.

Tiltak:
• Personalet skal bruke didaktisk plan knyttet opp mot årsplan/tema på en
planlagt aktivitet i uken per avdeling. Disse skal brukes som grunnlag for
månedsbrev.
• Pedagogisk leder og personalet skriver evaluering av måneden som har
gått opp mot årsplan, didaktiske planer, rammeplan og tema som leveres
ut til foreldrene i slutten av måneden.
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BARNEHAGENS VISJON
Barnehagens visjon er “Et godt sted å være – et godt sted å lære”.
For å synliggjøre denne visjonen i barnehagen er personalet enige om at disse
punktene er viktige for å nå målet i visjonen.
•
•
•
•
•

Barna i Stensby barnehagen blir møtt med et smil og ønsket
velkommen uavhengig av hvilken avdeling barnet går på.
Barna skal oppleve trygghet i møte med omsorgsfulle og interesserte
voksne.
Barna skal møtes med raushet, åpenhet, varme og interesse.
Barna skal få aktiviteter tilpasset eget utviklingsstadium.
Vi skal ha gode og trygge rutiner som alle er enige om i felleskap

LIKESTILLING OG LIKEVERD
“Barnehagen skal fremme likeverd og likestilling uavhengig av kjønn,
funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk,
etnisitet, kultur, sosial status, språk, religion og livssyn.” (Rammeplan for
barnehagen 2017/ s.10)
Mål:
•

Møter mellom mennesker i Stensby barnehage skal preges av
gjensidig respekt for hverandres ulikhet og unikhet. I vår
barnehage er alle like mye verdt, uavhengig av alder, kjønn,
språk, sosial status, funksjonsevne, kjønnsidentitet, seksuell
orientering og religion. Stensby barnehage skal være et sted hvor
alle skal føle seg trygge og stolte av sin identitet.

Tiltak:
• Personalet skal jobbe mot et åpent og inkluderende læringsmiljø
med respekt for forskjellighet.
• Personalet skal reflektere over og jobbe med egne holdninger for
å kunne møte hvert enkelt barn og deres familier på best mulig
måte

BARNEHAGENS
MÅL
FOR BARNETDAGSRYTME
– PERSONALETS
ARBEIDSMETODER
BARNET
KOMMER TIL
BARNEHAGEN:

Trygg start på
dagen. Føle seg
velkommen. Bli
sett

Hilser med barnets navn.

SAMLING:

Så langt som mulig tas hvert barn imot
i garderoben og følger opp eventuelle
vinkerutiner barnet har behov for
Gir/får informasjon til/fra foreldrene.
Krysser inn på IST.

MÅLTIDER:
Frokost: kl. 08.00
Lunsj: 11.00/11.30
Ettermiddagsmåltid:
kl. 14.00/14.30
Alle barn har med en
matboks til frokost.
Lunsj:
-

-

Brød,
knekkebrød
og pålegg
Varm mat

Ettermiddagsmåltid:
Frukt
Korn/Yoghurt
Knekkebrød

Matglede
Medvirkning
Ta egne valg
Lære å dekke bord
og smøre mat.
Mestringsfølelse.
Bruke språket –
begrepsinnlæring.
Fokus på gode samtaler
og hyggelige måltider

Håndvask før måltidene.
Frokost: minst en voksen sitter
v/bordet med barna, - lag avtale om
hvem som tar imot barn.
Gode samtaler ved eget bord
Barnet velger selv hva det spiser ut
fra gitt tilbud.
Vi oppmuntrer barnet til å smøre
selv og spise.
Barnet går fra bordet når vi er ferdig
med maten.

Fellesskap, glede.
Valgmuligheter.
Medvirkning.
Bearbeide inntrykk og
opplevelser.
Motorisk, sosial, språklig,
emosjonell og
intellektuell utvikling.
Fantasi.

Tilpasse i henhold til spesielle behov,
allergier og dagsform.

Å LEKE er et mål i seg
selv. LEK = læring.

Barn deltar i matlaging.

MATTILBUDET
Matboks til frokost. Mat til tur
ordnes i barnehagen.
Lunsj serveres i barnehagen og består
av variert og sunn mat.
Ettermiddagsmaten serveres i
barnehagen og det varieres mellom
kornblanding med yoghurt eller melk
samt knekkebrød og frukt.

LEK:

Oppleve fellesskap.
Lære å lytte til andre, vente på tur.
Gjensidig respekt.
Lære /trene på å konsentrere seg.
Ta initiativ og stå frem
i gruppen, - mestre.
Tilegne seg kunnskap om
ulike tema.

Ansvarlig for samlingstund møter
forberedt i forhold til tema/bøker som
skal formidles til barna.
Det tas hensyn til alder / gruppens
sammensetning når vi lager opplegg.
Varierer med samling med hele gruppen / dele opp i mindre grupper.
Gir rom for utspill fra barna, - men oppmuntrer også til å vente på tur (rekke
opp hånden).
Det tas hensyn til alder / gruppens
sammensetning når vi lager opplegg.
Varierer med samling med hele gruppen / dele opp i mindre grupper.
Gir tid til lek.
Vi er fysisk tilstede der barna er , aktivt tilgjengelige.
Har respekt for barns lek, - observerer
og er støttende ved behov.
Er deltaker i lek/ aktiviteter på barns
premisser.
Tilrettelegger slik at barnet har tilgang
på gode og varierte leker / materialer
som verktøy i leken.
Øver på rydding og sortering når leken
avsluttes.

VIDERE
DAGSRYTME
MÅL
FOR
BARNET – PERSONALETS
ARBEIDSMETODER
PÅ TUR:
Personalet smører
mat sammen med
barna.

Få inntrykk og
Skaper en positiv opplevelse.
oppevelser med naturens Er aktivt deltakende og engasjerte, - gir
rom for undring.
mangfold.
Mestringsfølelse
Fellesskapsopplevelse.
Sansetrening (syn,
lukt, smak, hørsel,
føle).
Lage og spise mat ute.
Grovmotorisk trening.
Utvikle positiv
holdning til å være på
tur.
Kjennskap til
nærområdet.

FØRSKOLEGRUPPE: Skoleforberedende
aktiviteter:
Det er
førskolegruppe på
Få utfordringer.
avdelingene «Høst»
Oppleve mestring.
og «Vinter».
Finmotorisk
utvikling. Kunne ta
Godt samarbeide der
imot beskjeder.
barn og voksne møtes
Kunne vente på tur.
på tvers av
Begrepstrening
avdelingene.
(liten/stor, over/under
mv). Språkplan.
Samarbeid med
Langset skole og
Fellesskap for
andre tilhørende
aldersgruppen.
skoler. Reise på besøk, Medvirkning.
bruke gymsal, treffe
lærere og elever, og
Rosaruss innvies i mai.
bruke uteområdet på
(Russefeiring for
førskolebarna er kun i
skolen.
mai måned.)

Sikkerhet :
Følger turrutiner/risikoanalyser (jfr
egen avdeling/ rutineperm).
En voksen først og en voksen sist.
Har til enhver tid oversikt over
barna.
Bruker refleksvester med barnehagens
telefonnummer.
Teller barna jevnlig, jfr. som på
utelekeplassen.
Fordeler barna på faste voksne dersom
det er hensiktsmessig.
Har med mobil og førstehjelpsutstyr.
Evt nødvendig medisin v/behov.
Pedagogiske ledere lager egen plan for
førskolen. Planen ivaretar kontinuitet
og progresjon gjennom året.
Undring sammen med barna om likheter/ulikheter, størrelser og antall.
Stimulerer barnet til å bruke språket
som redskap for logisk tenkning
(mattematikk).
Arbeidsmetoder og turer/aktiviteter vil
variere, relatert til antall førskolebarn
og behov/tilpasning til gruppen.
Fra 1. Mai kalles gruppen rosaruss.
Barnehagen innkaller rosarussens
foreldre (ca slutten av mars måned) til
et samarbeidsmøte før «russetiden».

PÅKLEDNING:

Lære å kle på seg, - bli
selvstendig.
Få kunnskap om ulike
typer klær i forhold til
vær og årstid.
Oppleve påkledningen
som positiv.
Mestring gir god
selvfølelse.

Voksne motiverer barnet til å kle
på seg mest mulig selv i henhold
til mestringsnivå.
Hjelper til der det er behov og snakker
rolig med barna.
Har bevissthet på å gi barnet tid til å
klare selv.
Er oppmuntrende, feks at de store
barna hjelper de som er mindre.
Setter klare grenser = trygghet.

HENTNG AV
BARN:

Barnet skal oppleve en god Reflektere sammen med barnet og
avslutning på dagen.
foreldrene om hvordan dagen har vært
Kvalitetssikre at foresatte
er jevnlig dialog med
personalet i forhold til
barnets helse, trivesl,
erfaringer, utvikling og
læring
Innholdet i uformelle
samtaler med foresatte
når andre er i nærheten,
skal være positivt vinklet
og i stor grad handle om
barnets opplevelser og
mestring.

Vi gir foreldrene informasjon om
dagen på en positiv formidlingsmåte.
Ved spesielle hendelser og avvik fra
det vanlige tar vi kontakt med
foresatte på telefon.
Sier «Ha det, navn» til det enkelte barn.
Krysser barnet ut av IST
Som forelder må du forsikre deg om å
ta kontakt med en av oss i barnehagen
for å si at barnet er hentet.
Ingen barn skal gå ut av barnehagen
uten foreldrene (trafikksikkerhet).
Gi beskjed til oss hvis noen andre enn
foreldre/foresatte skal hente barnet.

NYTT BARNEHAGEÅR 2019/2020
UTVIKLINGSARBEID 2019/2020:
LES FOR MEG:
I Stensby barnehage ønsker vi å utvikle en lesekultur, hvor vi har fokus på at
barna skal få interesse og bli glad i bøker. Vi skal tilrettelegge for gode
lesekroker på avdelingene og ha bøker med variert innhold. Bøkene presenteres
på en fristende måte og roteres for å ivareta interessen. Når vi velger bøker skal
vi ha fokus på barnas interesser, da interesse er en viktig kilde for motivasjon.
Barnebøkene er knyttet opp mot barns interesser og temaer vi arbeider med.
Alle leseaktiviteter har en viktig funksjon i barnehagens arbeid med
språkstimulering, ulike bøker åpner for ulike typer språk. Boksamlingen er et
viktig verktøy for en språkutviklende barnehagekultur. Det må være fristende
og mange nok bøker til at både barn og voksne finner noe de ønsker å sette seg
ned med. Bøkene må i tillegg være tilgjengelige for barn og voksne i
hverdagen. Boksamlingen skal være synlig – barna skal bli minnet på lesing og
bøker som en aktivitet fordi de ikke kan unngå å legge merke til bøkene rundt
seg.
Barnehagen skal samarbeide med biblioteket om lån av bøker i form av
bokkasser i tillegg til barnehagens egne bøker som skal gjennomgås og
suppleres.
Evalueringstid: desember 2019 og juni 2020
Ansvar: Pedagogiske ledere på hver avdeling
Mål:
•
•

Språkutvikling, dialogisk lesing hvor barna er deltagende i lesestunden
Lage gode lesekroker i barnehøyde og la barna få begynnende
kjennskap til bruk av bøker

Tiltak:
• Personalet skal skape et miljø hvor lesing av bøker er en naturlig del
av dagen
• Personalet skal sørge for et godt og variert utvalg av bøker som er
tilgjengelige for barna store deler av dagen

SAMARBEID MELLOM HJEM OG
BARNEHAGEN, TILVENNING OG
OVERGANGER
Barnehagen innkaller til informasjonsmøte med nye foreldre i medio juni.
Her utveksles nødvendig informasjon, og om mulig avtales det tidspunkt
for oppstart.
I tiden før barnehageoppstart, er man hjertelig velkomne til å komme på
besøk for å bli trygge og kjente og for at overgangen kan bli mykere.
Barn trenger tid til å bli kjent med barnehagens ute- og inneområde, slik
at de vet hvor de skal leke, spise og sove. Det å begynne i barnehagen er
en stor endring og overgang for barnet og de foresatte. Ingen
barnehagestart er lik for noen da det er store individuelle forskjeller blant
barna, men det å ha en fast voksen å forholde seg til den første tiden er en
god støtte.
Når barnet begynner på avdelingen vil det bli møtt av en kjent voksen,
som vil legge til rette for at barnet skal føle seg trygg i de nye
omgivelsene og vil følge opp barnet i hverdagen.
Tilknytning til de voksne er grunnlaget for å kunne føle trygghet i
barnegruppen. De voksne må være nært tilstede for å hjelpe barn med
vanskelige følelser, og de må kunne støtte barna gjennom utforskning og
lek. Små barn kan ikke forberedes muntlig på å gå i barnehagen, og
trenger flere dager og uker på å bli trygge på et nytt sted.
Overganger innad i barnehagen, som å flytte over til en annen avdeling,
skal planlegges og tilrettelegges slik at barna blir kjent med den nye
avdelingen og gruppa. Endringen, og det å bli kjent med nye voksne,
annen avdeling og barnegruppe, skal oppleves som trygt, både for barn og
foreldre.

FORELDRESAMARBEID

SAMARBEID OG SAMMENHENG
BARNEHAGE OG SKOLE

Lov om barnehager og Rammeplan for barnehagens virksomhet fastsetter
at foreldrene skal ha medinnflytelse på barnehagens innhold.
Barnehagen er et supplement til hjemmet og skal bistå hjemmet i
deres omsorgs- og danningsoppgaver.

Barnehagen skal i samarbeid med skolen, legge til rette for barnets overgang
fra barnehage til første klasse og evt SFO. Dette skal skje i nært samarbeid
med barnets hjem. All informasjon som overføres skal være til barnets beste.

Barnehagen har en kontinuerlig dialog mellom foresatte og personale ved
daglig levering og henting av barn. På ettermiddagen gjør vi så godt vi kan
for at alle skal få en personlig tilbakemelding om sitt barn. Ved hendelser
som avviker fra det daglige, skal foresatte ha beskjed.

Skjemaet «Samarbeid og sammenheng barnehage til skole» ligger på
www.eidsvoll.kommune.no under fanen «barnehage». Førskolebarna får
tilgang til dette skjema fra ansvarlige for førskolegruppen. Her vil dere finne
informasjon om tiltaksplanene for overgang barnehage og skole 2019/2020.

Foresatte og personale har et felles ansvar for barnets trivsel og
utvikling. Daglig samarbeid bør bygges på gjensidig åpenhet og tillit
for å ivareta barnets beste.

FORA FOR SAMARBEID
Oppstarts-startsamtale del 1
og 2:
Foreldresamtale:
Avslutningssamtale

FORELDREUNDERSØKELSE
Tid for ny foreldreundersøkelse: 1. november til 20.desember 2019
Ansvar for igangsetting og informasjon ut til foreldre: styrer
I foreldreundersøkelsen får foreldre og foresatte si sin mening om
barnehagetilbudet, barnas trivsel og samarbeidet mellom hjem og barnehage.
Undersøkelsen har omtrent 30 spørsmål som tar for seg tema om barnets
trivsel og utvikling, samarbeidet med barnehagen, informasjon og tilfredshet
med lokaler og utearealer. Personalet jobber aktivt med besvarelsene på
undersøkelsen hvert år.

før skolestart:

Første samtale med foresatte en av tilvenningsdagene ved
oppstart. Det gis ut skjema før samtalen. Del 2 av samtalen
holdes innen 4-8 uker.
Tilbys to ganger pr. år, samt ellers ved behov.
Siste foreldresamtale gjennomføres i mars/april. Skjemaet
«Informasjon om skolestarteren» fylles ut.

Invitasjon fra barnehagen minst to ganger pr år.
Foreldrerådsmøte er et møte for alle foreldre, der det bla
Foreldremøter:
velges representanter til SU.
Foreldremøte for nye barn og barn som skal bytte avdeling
skjer i medio juni.
Lovbestemt forum som har uttalerett i saker som angår
Samarbeidsutvalget (SU):
barnehagens drift. Representanter for foreldre(2),
personale(2), eier(1) og styrer.
FAU:

Utvalget består nå av foreldrerepresentantene med vara.
Ansvarlig for foreldredrevende arrangementer i barnehagen

SAMARBEIDSUTVALGET
På barnehagens første foreldremøte velges representanter til SU i foreldrerådet (alle foreldrene i barnehagen). Fjorårets SU representanter bidrar i valgprosessen.
Samarbeidsutvalget består av to foresatte, to ansatte og eierrepresentant. Styrer deltar med møte og forslagsrett. Alle saker som skal behandles av SU skal meldes inn
på forhånd til styrer, som kaller inn til SU møter. Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ.
• Behandle saker med et positivt løsningsfokus
• Bidra til å ivareta barnehagens omdømme
• Presentere/komme med innspill til barnehagens drift
• Er med på å godkjenne årsplanen og får et innblikk i barnehagedrift

REALFAG

BARNEHAGENS SATSNINGSOMRÅDE
Realfag med fokus på bærekraftig utvikling
Verdiområder i Rammeplanen “Bærekraftig utvikling” og “livsmestring og helse” faller
naturlig inn i barnehagens satsningsområde. Barnet skal lære å ta vare på seg selv,
hverandre og naturen. Vi ønsker å gi en begynnende grunnholdning til hva vi kan gjøre for
å ta vare på naturen og hva som kan skje om vi ikke behandler den bra.

Eidsvoll kommune er Realfagskommune, som betyr at vi deltar i
regjeringens realfagsprosjekt. Realfagsprosjektet skal bidra til at barn
og unge utforsker og tilegner seg kunnskaper og ferdigheter i realfag,
med motivasjon og glede. Dette vil vi gjøre ved å stimulere

Mål for barna:
- Vi ønsker at barna skal få en begynnende kjennskap til å ta vare på naturen og
miljøet vårt.
- Vi ønsker at barna skal oppleve gode holdninger til gjenbruk av materialer vi har
anskaffet oss. Låne og gi tilbake.
Tiltak for personalet:
- Personalet skal opparbeide seg kunnskaper i forhold til bruk av og lære om temaer i
naturen sammen med barna
- Personalet skal ha et bevisst forhold til rammeplanen om bærekraftig utvikling

SPRÅKSATSNING
Plan for grunnleggende språk-, lese- og skrivekompetanse v/Eidsvoll kommune – er også implementert i personalgruppen som et faglig fundament. Den er
arbeidet med gjennom flere år, har fokus på gode modeller for språk- og
begrepslæring i barnehage og skole, samt er et grunnlag for å oppnå gode leseog skriveferdigheter på skolen.

Det er viktig for barna at banehagen har et godt språkmiljø å være i da barn
best lærer språk gjennom å være språklig aktive. Det er gjennom samhandling
med andre at barnet lærer om seg selv og andre, typer språk og begreper barna
kan kommunisere med de rundt seg. Personalet har ansvar for at alle barn blir
invitert med i språklige aktiviteter, uavhengig av barnets alder og språklige
ferdigheter, og tilpasser disse ut ifra barnas interesser og initiativ.

interessen og nysgjerrigheten, stille spørsmål uten nødvendigvis å ha
svar, filosofere og undre oss og eksperimentere med lys, lyd, luft,
farger osv. Vi vil alminneliggjøre realfaget og bevisstgjøre ansatte
om at det er små ting i hverdagen som kan ha stor betydning for
barnas forståelse for faget når de begynner på skolen, og
senere/resten av livet.

LEKENS BETYDNING
At barn leker er i seg selv et sunnhetstegn. Leken stimulerer ulike sider av
barns utvikling, både språklig, sosialt og motorisk. Leken er med på å utvikle
kreativiteten og evnen til å løse problemer. Gjennom lek og eksperimentering
lærer barnet masse om hvordan verden fungerer. De lærer også hvordan de
skal forholde seg til andre mennesker, opparbeider seg mestringsfølelse og
selvtillit.
Leken er frivillig og indremotivert. Barn kan ikke kommanderes til å leke,
men kan gjerne hjelpes i gang av andre barn eller voksne. Selv om barnet
lærer masse gjennom leken, oppfatter barnet leken som noe det har lyst til og
ikke fordi det er et mål med det. Leken endrer seg gjennom barnets utvikling,
og kan ha ulike uttrykk, som konstruksjonslek, rollelek og øvelseslek,
regellek, sanglek, symbollek osv.
Gjennom leken formes de tette vennskapene mellom barna. Vennskap er
viktig for at barna skal trives i barnehagen, og det er også med på å forebygge
mobbing. Når barnet leker med andre, får de trening i å forhandle, finne frem
til gode løsninger for alle, lytte til hverandre og ta hensyn.
Leken er bærer av barnekulturen. I leken finner man spor av tiden barnet lever
i og hvordan de påvirkes av samfunnet rundt. Leken blir som et speil av
barnets oppvekstmiljø. I leken overføres også tradisjoner fra voksne til barn,
eller fra eldre til yngre barn.
Rammeplanen sier at leken skal ha en sentral plass i barnehagen og lekens
egenverdi skal anerkjennes. Barnehagen skal gi gode vilkår for lek, vennskap
og barnas egen kultur. Leken skal være arena for utvikling og læring, sosial og
språklig samhandling. Barnehagen skal inspirere og gi rom for uliker typer lek
både ute og inne. Barnehagen skal bidra til at alle barn kan oppleve glede,
humor, spenning og engasjement gjennom lek- alene og sammen med andre.

DANNING
Barnehagen skal i samarbeid og sorsåelse med hjemmet ivareta barnas
behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag
for allsidig utvikling.
Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og
humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og
naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet,
verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn som er
forankret i menneskerettighetene.
Vi voksne skal se og møte barna som autonome enkeltindivider ved å
vise dem tillit, respekt og omsorg. Vi skal gi barna muligheter til å erfare
og oppleve felleskap med andre barn gjennom felles aktiviteter og
samlingsstunder.
Ved å sette av tid i månedsplanen skal leken ha en sentral plass i
hverdagen. Vi markerer ulike årstidsfester som er representativ for
barnegruppen.

MOBBING
“Barnehagen skal bidra til barns trivsel, livsglede, mestring og følelse av
egenverd og forebygge krenkelser og mobbing.” (Rammeplan for barnehagen
2017/s.11)
Mobbing er fysiske og sosiale negative handlinger, som utføres gjentatte
ganger over tid av en person eller flere, og som rettes mot en som ikke kan
forsvare seg i den aktuelle situasjonen.
I det forebyggende arbeidet mot mobbing er det viktig at barna opplever trygge
voksne som vil hjelpe og støtte barnet i vanskelige situasjoner. Dette må gjøres
ved at personalet er aktive i barns lek, både som observatører og deltakere. Det
er også viktig at at de legger til rette for å styrke den sosiale kompetansen til
barna slik at de ikke trekker seg unna sosiale situasjoner. Personalet skal
forebygge, stoppe og følge opp diskriminering, utestenging, mobbing og
uheldige samspillsmønstre i barnehagen (Rammeplan for barnehagens innhold
og oppgaver, 2017:23). Kommunen har egne prosedyrer og handlingsplaner
når mobbing oppstår i barnehagen liggende i TQM.

DIGITALE VERKTØY
“Barnehagens digitale praksis skal bidra til barnas lek, kreativitet og læring.
Ved bruk av digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet skal dette støtte opp om
barns læreprosesser og bidra til å oppfylle rammeplanens føringer for et rikt og
allsidig læringsmiljø for alle barn.” (Rammeplan for barnehagen 2017/ s.44)
Vi i Stensby barnehage ser et stort læringspotensial i bruk av digitale verktøy i
barnehagen. Alle avdelinger er utstyrt med nettbrett og kamera.
Personalet skal
• Utøve digital dømmekraft når det gjelder informasjonssøk, ha et bevisst
forhold til opphavsrett og kildekritikk og ivareta barnas personvern
• Legge til rette for at barn utforsker, leker, lærer og selv skaper noe
gjennom digitale uttrykksformer
• Vurdere relevans og egnethet og delta i barnas mediebruk
• Utforske kreativ og skapende bruk av digitale verktøy sammen med
barna.
Retningslinjer for bruk av nettbrett og pc i Stensby barnehage:
• Et pedagogisk verktøy sammen med barna
• Dokumentering av hverdagen
• Innhenting av kunnskap
• Koble apper opp mot temaer vi arbeider med
• Apper og spill som bidrar til kreativitet, språkstimulering, læring og
mestring
• Nettvett

TRAFIKKSIKKER BARNEHAGE

RELASJONSKOMPETANSE

Barnehagene i kommunen er trafikksikre barnehager.

Barn (mennesker) har et grunnleggende behov for tilknytning som skapes

Når ansatte og barn går eller reiser ut av barnehagens område, skal det sørges

gjennom trygge relasjoner tidlig i livet. I likhet med forsatte, må vi ansatte i

for at trafikksikkerheten blir ivaretatt. Vi er ansvarlige for at barna skal bli sikret

barnehagen være bevisst på vår tilstedeværelse og oppmerksomhet til barnets

riktig i buss (eller bil), og at alle ansatte sørger for trafikksikkerhet og gode

behov for omsorg, støtte og oppmuntring. I barnehageåret 2018/2019

rutiner for uforutsette farer eller hendelser. Barna skal lære om regler som

gjennomførte personalet, sammen med PPT kurs i dette temaet. I løpet av

gjelder når vi går i trafikken, lære å bruke sansene sine og lære om bruk av

høsten skal personalet jobbe videre med dette temaet.

bilbelte, sykkelhjelm og refleks.
Barnehagens parkeringsområde skal ha klare retningslinjer som foresatte

Https://www.psykologforeningen.no/foreningen/nyheter-og-

orienteres om årlig, og som forventes overholdt av både ansatte og foresatte.

kommentarer/aktuelt/hva-er-tilknytning (les mer om temaet her)

Trafikksikkerhet og trafikkopplæring er et årlig tema på foreldremøter.

PROGRESJONER
Aktivitetene i barnehagen skal bidra til progresjon hos barna. Barna skal
oppleve at hvert barnehageår innebærer nye opplevelser og erfaringer,
samtidig som noe gjentar seg. Barnehagen skal gi barna opplevelser som
skaper mestring, tilpasset deres alder, modenhet og individuelle utvikling.
Vi har delt arbeidet med fagområdene opp i aldersgrupper med tanke på å
synliggjøre en tenkt progresjon.
Det betyr imidlertid ikke at vi isolerer arbeidet innenfor en aldersgruppe
og slutter å arbeide med disse områdene etterhvert som barnet blir elder.
Arbeidet vårt vil, så langt det er mulig, tilpasses det enkelte barn.
Progresjonen skal følge barnet!
Progresjonsplanen er laget med utgangspunkt i hva Rammeplanen sier om
barnehagens innhold. Den enkelte avdeling utarbeider sine planer med
utgangspunk i Rammeplanen og progresjonsplanen. Sammen vil disse gi
en god beskrivelse av hva barnehagen gir barna av innhold, utfordringer
og opplevelser.

FAGOMRÅDENE I BARNEHAGEN
«Fagområdene
gjenspeiler områder som har

KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST
Barnehagen skal bidra til at barna får utforske og utvikle sin
språkforståelse, språkkompetanse og et mangfold av kommunikasjonsformer

KROPP, BEVEGELSE OG HELSE
Barnehagen skal legge til rette for at alle barn kan oppleve
bevegelsesglede, matglede og matkultur, mentalt og sosialt
velvære og fysisk og psykisk helse

Lytte, bøker, muntlig og skriftspråk, symboler, rim/ regler,
iPad, Språkglede, Snakkepakke, Språkkiste

Sunt kosthold, allsidig bevegelseserfaringer, gode vaner for
hygiene, motoriske og kroppslige utfordringer, bli trygg på egen
kropp og følelser, sette grenser for egen kropp, frilufts- liv,
sanseinntrykk, undring og HVILE

interesse og egenverdi for barn i
barnehagealder, og
skal bidra til
å fremme trivsel,
allsidig utvikling og
helse. Barnehagen

KUNST KULTUR OG KREATIVITET
Opplevelser med kunst og kultur i barnehagen kan legge grunnlag
for tilhørighet, deltakelse og eget skapende arbeid. I barnehagen
skal barna få estetiske erfaringer med kunst og kultur i ulike
former og organisert på måter som gir barna anledning til
utforsking, fordypning og progresjon

NATUR, MILJØ OG TEKNIKK
Opplevelser og erfaringer i naturen kan fremme forståelse for
naturens egenart og barnas vilje til å verne om naturres- sursene,
bevare biologisk mangfold og bidra til bærekraftig utvikling

Forming, sang, musikk, drama, lytte, skape, forme, under- søke,
eksperimentere, kunst, kultur og fantasi

Turer, søppelsortering, vekster og dyr, redskaper og teknologi, refleksjon og undring

skal se fagområdene i sammenheng,
og alle fagområdene skal være en
gjennomgående del

ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI
Barnehagen skal la barna få kjennskap til fortellinger, tradisjoner, verdier og høytider i ulike religioner og livssyn og
erfaringer med at kulturelle uttrykk har egenverdi. Barnehagen
skal skape interesse for samfunnets mangfold og forståelse for
andre menneskers livsverden og levesett
Medfølelse, respekt, toleranse, undring, ta egne valg,
vennskap, ulike tradisjoner

ANTALL, ROM OG FORM
Barnehagen skal synliggjøre sammenhenger og legge til rette for
at barna kan utforske og oppdage matematikk i dagligliv, i
teknologi, natur, kunst og kultur og ved selv å være kreative og
skapende.
Sortering, plassering, orientering, visualisering, former, mønster,
tall, telling og måling. Stille spørsmål, resonnere, argumentere og
søke løsninger

av barnehagens innhold»
(Rammeplan for
barnehagen 2017
s. 17).

NÆRMILJØ OG SAMFUNN
Gjennom utforsking, opplevelser og erfaringer skal barne- hagen
bidra til å gjøre barna kjent med eget nærmiljø, samfunnet og
verden.
MEDVIRKNING, turer i nærmiljø, skolen, Eidsvollsbygningen,
brannstasjon, trafikk menneskerettighetene, samene nasjonal- dag,
ulike tradisjoner,

PROGRESJONSPLAN
KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST
FAGOMRÅDE

1-2 ÅR

2-3 ÅR

Tidlig og god språkstimulering er
en viktig del av barnehagens
innhold

Rim, regler og sanger

Rim, relger og sanger

Lytte til og gjenkjenne lyder

Enkel dramatisering

Høytlesning fra bøker og
fortellinger av eventyr

Lytte til hverandre. Vente på tur

Under kommunikasjon foregår et
vekselspill mellom å motta og
tolke et budskap og å selv være
avsender av et budskap

Billedbøker og pekebøker lett
tilgjengelig for barna på
avdelingen
Oppleve glede ved å bli lest for

Å få varierte og rike erfaringer er
avgjørende for å forstå begreper

Aktiv bruk av språk – verbal og
nonverbalt

Dramatisering og bruk av
flanellograf
Bruke bilder, fortelle hva en ser,
opplevelser knyttet til bildet
Kjenne igjen sitt eget navn på for
eksempel plassen sin

Gjensidig samhandling
Førstehåndserfaringer med tall og
bokstaver

3-4 ÅR

Høytlesning fra billedbøker og
eventyr

5-6 ÅR
Bruk av språkleker og
“språkspell”
Lek med bokstaver, tall og
grunnleggende begreper

Rim og regler, lek med språket

Gi barna kjennskap til
alfabetet og skrevet tekst

Bruke preposisjoner, adjektiv,
overbegrep og fargenavn

Øve på å skrive navnet sit tog
lekeskriving, blyantgrep

Språkleker – lytteaktiviteter, “kims
lek”, bruk av taktil sans og
“lydleker” med rim

Høytlesning
Uttrykke seg muntlig i gruppe
og en til en

Fortelle noe for en liten gruppe
Aktiv bruk av ord og beskrivelse
av handling

Øve på å løse konflikter o.l. ved
bruk av ord og samtale

Øve på viktige “nøkkelsetninger”
som “vil du leke med meg?”, lytte
til lyder

Kunne sitteiI roe n periode når det
blir forventet

Kunne holde oppmerksomheten i
korte perioder

Bruke setninger på inntil 4 ord i
riktig rekkefølge

2-3- ordsytringer med forståelig
artikulasjon

Oppmuntre til å fortelle om
opplevelser og erfaringer, og
setgte ord på følelser og
meninger
Presentere noe for de andre i
barnegruppa, f.eks. tegninger,
leker
Samarbeid med voksne om
skriving og beskjeder,
huskelapper o.l
Bruk av IKT – finne
informasjon, skrive navnet sitt
på tastatur, iPad

PROGRESJONSPLAN
KROPP, BEVEGELSE, MAT OG HELSE
FAGOMRÅDE
Gjennom kroppslig aktivitet lærer
barn verden og seg selv å kjenne

1-2 ÅR

2-3 ÅR

3-4 ÅR

5-6 ÅR

Lek og bevegelsesglede ute og
inne, grunnleggende bevegelser

Øve på grunnleggende bevegelser
som f.eks. rulle og hoppe

Bruke kroppen aktivt både inne og
ute i naturen og oppleve glede ved
det

Tumlelek, lek med ball, puter og
madrasser

Lek med ball

Gode erfaringer med å være
ute i naturen og med å
utfordre seg selv fysisk, f.eks.
klatre og balansere

Turer i nærmiljøet, bevege seg på
ulike underlag
Ute i frisk luft hver dag
Bruke puslespill med store knotter,
duploklosser og “puttekasse”

Turer i nærmiljøet, gå i ulendt
terreng
Kroppsdeler – hva bruker vi de
forskjellige kroppsdelene til?
Bevegelsessanger

Nye utfordringer ved å gå på
lengre turer
Få erfaring med uteaktiviteter i
alle årstidene
Forskjellige aktiviteter, følge
instruksjoner f.eks. gjennomføre
hinderløype, enkle regelleker

Gå på lengre, glade turer og få
kjennskap til rområdet jmf
turprosedyre
Beherske av- og påkledning
og holde orden i egne klær
Selvstendighetstrening

Selvstendighetstrening
Utvikle et positivt forhold til mat
og måltider, aktiv deltakelse ved
måltidene
Bli kjent med egen kropp og
herunder også behovet for å hvile

Påkledning
Førstehåndserfaring med å
klippe/lime
Vaske fingrene selv før mat

Stellesituasjonen skal oppleves
positivt og barna er delaktige
Benevne navn på kroppsdeler og
benevnelser for hva vi kler på oss

Øve på å helle melk selv, delta i
bakeaktiviteter og matlaging
Dotrening
Bruk av puslespill og byggeklosser
av ulik slag

Finmotoriske aktiviteter som f.eks.
klipping, liming, perling osv.

Kjenne til elementer i et sunt
kosthold

Gode matvaner

Tørre å smake på ny og ukjent
mat

Selvstendighetstrening – av- og
påkledning, lære gode rutiner i
forhold til håndvask og personlig
hygiene

Ha et forhold til personlig
hygiene

PROGRESJONSPLAN
KUNST, KULTUR OG KREATIVITET
FAGOMRÅDE
Gjennom rike erfaringer med
kunst, kultur og estetikk vil barn
få et mangfold av muligheter for
sansing, opplevelse,
eksperimentering, skapende
virksomhet, tenkning og
kommunikasjon

1-2 ÅR

2-3 ÅR

Gjøre barn kjent med å bruke
tegneblyanter, malerpensel,
fingermaling

Navn på farger

Forme i sand og snø

Bord- og skyggeteater, enkel
dramatisering

5-6 ÅR

Formingsaktiviteter som f.eks.
tegning, maling, veving

Jobbe målrettet mot å ha et
adekvant blyantbegrep

Sanger, bevegelsessanger

Kjennskap til å blande og
bruke primærfargene i
skapende arbeid

Prøve forskjellige instrumenter

Førstehåndserfaringer med
instrumenter

Bruke forskjellige maleteknikker

Legge til rette for utvikling av
fantasi og skaperglede

Bruke materiell til 3.
Dimensjonale uttrykk f.eks leire
og trolldeig

Spille musikk og legge til rette for
dans og bevegelsesglede

3-4 ÅR

Spille på instrumenter
Lytte, danse og bevege seg til
musikk
Dramatisere enkle fortellinger
Lytte til eventyr og bøker

Gruppefelleskap gjennom felles
erfaringer og opplevelser

Få øvelse i å bruke fantasi og
kreativitet gjennom skapende
virksomhet og den frie
leken/rolleleken
Gi barna et forhold til kunst og
kultur gjennom besøk på
utstillinger, teater osv.

Male på ulikt materiell
Ha et kreativt forhold til
musikk og tekst gjennom
f.eks. å skape egne sanger og
fortellinger, stimulere til
kreativitet og fantasi ut fra
egne forutsetninger
Kjenne igjen følelsesuttrykk i
musikk, drama og kunst
Tørre å stå frem i gruppa,
presentere noe barnet er stolt
av å mestre

PROGRESJONSPLAN
NATUR, MILJØ OG TEKNOLOGI
FAGOMRÅDE
“Naturen gir mangfold av
opplevelser og aktiviteter til alle
årstider og i all slags vær.
Naturen er en kilde til
skjønnhetsopplevelser og gir
inspirasjon til estetiske uttrykk”

1-2 ÅR

2-3 ÅR

Gå tur i næområdet

Turer i nærmiljøet

Se på bilder av kjente dyr og bli
kjent med hvilke lyder de lager

Studere hva vi finner på bakken, i
skogen, osv. og bruke materialet
som inspirasjon til estetiske
uttrykk

Oppleve glede ved å være ute i
ulikt vær og ulike årstider
Utforske barnehagens uteområde

Lære navn på noen vanlige
innsekter og dyr
Lære seg gode holdninger og
respekt for naturen

3-4 ÅR
Lære om skiftningene i naturen
gjennom årstidenes gang

Vite hvordan vi ferdes i
naturen

Studere/iaktta ting i naturen f.eks.
planter, insekter, fugler osv.

Kunne kle seg etter været

Studere været, temperatur,
snøbybde o.l.
Snakke om hvilken dag, måned,
årstider osv.

Sortere søppel

Få kjennskap til bruk av tekniske
hjelpemidler som f.eks.
kjøkkenmaskin, cd-spiller,
datamaskin, iPad, tekniske leker
og lære hvordan teknikk og
teknologi kan brukes i lek og
hverdagsliv.

Være med på diverse gjøremål
som å vaske, rydde, bake brød

Fakta om ville dyr og
bondegårdsdyr

Oppleve undring over naturens
mangfoldighet
Kjennskap til forskjellige årstider

5-6 ÅR

Brannvern

Kjenne igjen former ute i
naturen
Kjenne navn på de vanligste
trær og planter i nærmiljøet
Utvikle ferdighegter i bruk av
digitale verktøy, fotoapparat
Få erfaringer med naturfagene
fysikk, kjemi og biologi,
stimulere nysgjerrighet og
forskerglede
Begynnende forståelse for
begrepet «bærekraftig
utvikling» (kjærlighet til
naturen, forståelse for
samspillet i naturen og
mellom mennesker og natur)
Fotosyntesen
Brannvern

PROGRESJONSPLAN
ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI
FAGOMRÅDE

1-2 ÅR

“Etikk, religion og filosofi er
med på å forme måter å oppfatte
verden og mennesker på, og
verdier og holdninger”

Empati, det å være god mot andre,
og begrepene lei seg, glad og sint

2-3 ÅR

3-4 ÅR

Kjenne igjen følelser

Respektere andre

Undre seg over følelses-uttrykk

Se egne og andres følelser og
behov, hjelpe hverandre

Oppleve seg sett, hørt og forstått
“Min og din”

Forhandle, dele og forholde seg til
konfkliktløsning

Si positive ting til hverandre

Synge bordvers

Turtaking

Hevde seg selv og sine egne behov

Markere høytider

Finne glede i samvær og samspill
med andre barn

Utvikle evne til å løse konflikter
Få innsikt i andre kulturer

Øve på å si takk for maten
Oppleve medinnflytelse i
barnehagen

Utvikle evne til å stille spørsmål,
resonnere og å under seg
Rom for samspill

Markere høytider
Gi barna kjennskap til høytider og
tradisjoner

5-6 ÅR
Kunne uttrykke
tanker/spørsmål og være
nysgjerrig på livet
Føre enkel samtale om
etiske leveregler, respekt og
toleranse
Respektere og akseptere
mangfold
Ha klare forventninger om å
bli sett, hørt og forstått av
omgivelsene
Begynnende forståelse for
den enkeltes rettigheter og
likeverd,
menneskerettighetene
Kjenne til at alle mennesker
er forskjellige og har
forskjellige forutserninger,
og vise respekt for det
Gi barna kjennskap til
høytider og tradisjoner

PROGRESJONSPLAN
NÆRMILJØ OG SAMFUNN
FAGOMRÅDE
Styrke kunnskap om og
tilknytning til lokalsamfunnet,
natur, kunst og kultur, arbeidsliv,
tradisjoner og levesett

1-2 ÅR

2-3 ÅR

Bli kjent med seg selv og
barnehgen

Bli kjent med området rundt
barnehgen

Turer i nærområdet

Lære navn på barnehagen

Opprop hvem er i barnehagen i
dag, navnesanger

Utvikle samhold

Skape tilhørighet til hverandre som
gruppe
Lære navn på barn og voksne i
barnehagen
Enkle oppgaver som å legge ting i
hylla, rydde etter maten

Utvikle gruppefølelse gjennom
samlingsstunder og andre
aktiviteter
Hjelpe til med enkle oppgaver,
rydde, sette på tralla- å bidra til
felleskapet ved å “hjelpe til”

3-4 ÅR
Lære navn på hvor vi bor
Erfare at de selv og andre er med
på å påvirke og at alle er viktige
for felleskapet
Erfare at egne handlinger kan
påvirke andre

5-6 ÅR
Stille spørsmål, samtale og
filosofere rundt
naturopplevelser
Bruke sansene til å utforske
nærmiljøet og verden omkring
oss

Lære å inkludere andre

Vite hvor en selv bor og
kunne gateadressen sin

Lære om årstider, måneder og
dager

Ha hørt norske og samiske
eventyr og fortellinger

Rydde leker

Bli kjent med lokalkultur
Fest i barnehagen

PROGRESJONSPLAN
ANTALL, ROM OG FORM
FAGOMRÅDE
Gjennom lek, eksperimentering
og hverdagsaktiviteter utvikler
barna sin matematiske
kompetanse

1-2 ÅR
Ved å bruke førstehåndserfaring
gjør vi barna kjent med begrepene
stor og liten. Eks. stor og liten ball,
stor ku og liten kalv

2-3 ÅR
Bli kjent med former

3-4 ÅR
Øve på å telle gjenstander, barn
osv.

Ha kjennskap til tallrekken og
enkle regnestrategier

Bli kjent med tall

Kjenne til ukedagene,
måneder og de forskjellige
årstidene

Bygge med duplo og store klosser
Peketelle

Enkle puslespill
Putteboks (riktig form til riktig
hull)

5-6 ÅR

Øve på å telle til ti

Bli kjent med matematiske
begreper som trekant, sirkel osv.

Sortere former

Utforske former og mønstre

Snakke om likheter og ulikheter,
f.eks større, mindre, høyere,
kortere osv.

Lære preposisjoner som over,
under, oppå, ved siden av

Kjenne til klokka og tid
Kopiere og lage mønster

Få interesse for matematikk i
hverdagslivet, dekke på tralla,
dekke bord, hvor mange er vi her i
dag osv.

Bygge med klosser,
konstruksjonslek

Kjenne til motsatte begreper
som størst-minst, yngst-eldst
osv.
Sortere ting i kategorier

Spille spill, lære enkle regler
Kjenne igjen de vanligste fargene
og vite hva de heter
Erfare bruk av måleenheter i
hverdagen

Bli kjent med måleenheter
som meter, cm, grader, liter
osv. Og bruke ulike
måleredskaper som
termometer, målebånd osv.
Kunne orientere seg i enkle
kart, eks. skattejakt
Trampoline-heftet

PROGRESJONSPLAN
Vi jobber for at barna skal kunne

1-2 ÅRINGENE

LEK

Vise interesse og nysgjerrighet

Å leke er et mål i seg selv

Utforske og oppleve (sanselek) ut ifra
egne forutsetninger

Lek = læring

3-4 ÅRINGENE

5-6 ÅRINGENE

Følge opp initiative fra barn og voksne,
oppleve glede og mestring

Mestre rolleleken ved å kunne forholde
seg til lekesignalene, og delta over tid

Konstruksjonslek, eks bygge tårn av
klosser

Kunne drive leken videre og ta imot
impulser fra andre, lede og la seg lede

Forstå å vente på tur

Kunne delta i regelleker og takle det å
tape

Parallell-lek-leke ved siden av hverandre

Ikke stenge ute i lek

SOSIALT SAMSPILL

Takle å være i en større barnegruppe

Snakke i stedet for å være fysisk

Ikke stenge ute i lek

Være med å trøste og vise omsorg

Be voksne om hjelp når det trengs

Forsøke å løse konflikter uten voksne

Begynnende turtaking (bytte på å
bestemme og ta initiativet)

Vise omsorg for andre

Akseptere at egne ønsker ikke alltid blir
oppfylt

Svare på enkle spørsmål
Innlede positive samhandling med andre,
samarbeid
Begynnende forståelse for konsekvenser
for egne handlinger

DANNING

Være en del av felleskapet og vise
solidaritet

Tørre å hevde seg selv, delta i
utforskjende samtale hvor åpne spørsmål
blir stilt

Hjelpe andre barn, respektere og
samarbeide
Lytte til andre barn, og vente på tur i
samling

Komme med egne meninger og utvikle
kritisk tenkling

PROGRESJONSPLAN
Vi jobber for at barna skal kunne
Selvstendighet i hverdagsaktiviteter

1-2 ÅRINGENE

3-4 ÅRINGENE

5-6 ÅRINGENE

Vise interesse for å spise og drikke selv

Gå på do selv

Tørke seg selv på do

Ta på enkle plagg (2-åringen)

Kunne kle på seg mesteparten selv – gis
god tid
Kjenne forskjell på kaldt og varmt

Selv ta en del av ansvaret av hva de
skal ha på seg av klær, kjennskap til
vær og årstider, kjenne om de er våte
eller kalde

Fortelle hva de vil ha på maten og klare å
smøre på selv

Kle av og på seg yttertøy og kneppe
knapper

Oppleve at mestring gir god selvfølelse

Kan dra strikken på dressen over
skoene
Selvstendig ved måltidene
Oppleve at mestring gir god
selvfølelse

Barns medbestemmelse

De voksne må ned på golvet og se hva
barna holder på med

Barna skal kunne ta valg og forstå
konsekvensene av det

Barna skal kunne ta valg og forstå
konsekvensene av det

Tolke barn uttrykk- kroppsspråk, mimikk

Føle at de har innflytelse på
barnehagehverdagen

Føle at de har innflytelse på
barnehagehverdagen

Barnas initiative, utforskertrang, og
interesse skal være med på å bestemme
tema/innhold og utviklingen av ulike
prosjekter

Barnas initiative, utforskertrang, og
interesse skal være med på å
bestemme tema/innhold og utviklingen
av ulike prosjekter

Oppleve at personalet har god dialog med
foreldrene med fokus på barnets beste

Oppleve at personalet har god kontakt
og dialog med foreldrene med fokus
på barnets beste

AUGUST
Velkommen til nytt barnehageår 2019/2020

Rammeplanen:
“Omsorg er en forutsetning for barns trygghet og trivsel, og
for utvikling av empati og nestekjærlighet. Barnehagen skal

gi barna mulighet til å utvikle tillit til seg selv og andre. I
barnehagen skal alle barn oppleve å bli sett, forstått,
respektert og få den hjelp og støtte de har behov for.

Mål:

Barnehagen skal legge til rette for omsorgsfulle relasjoner
mellom barna og personalet og mellom barna, som
Bli kjent med hverandre

grunnlag for trivsel, glede og mestring. Personalet skal

Bli kjent med min plass

arbeide for et miljø som ikke bare gjør barna til mottakere

Lese bøker- dialogisk lesing

av omsorg, men som også verdsetter barnas egne
omsorgshandlinger. “ (Rammeplan for barnehagen
2017:s19)

Tiltak:

Viktige datoer:

SEPTEMBER
Annen informasjon:

Rammeplanen:
“Barnehagen skal fremme likeverd og likestilling uavhengig

Brannvernsuker – Hver avdeling har en uke med Bjørnis

av kjønn, funksjonsevne, seksuell ordientering,
kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, etnisitet, kultur, sosial
status, språk, religion og livssyn. Barnehagen skal motvirke
alle former for diskriminering og fremme nestekjærlighet.”

Mål:

(Rammeplan for barnehagen 2017:s10).
Bli kjent med brannvern med bamsen Bjørnis
Bli kjent med ulike familiesammensettinger og nasjonaliteter
Bli kjent med min plass
Lese bøker- dialogisk lesing

Tiltak:
Personalet setter seg inn I brannvern og planlegger pedagogisk opplegg rundt
Bjørnis
Personalet skal sammen med barna utforske ulike familiesammensetninger og
nasjonaliteter
Personalet skal lese bok for barna med fokus på samtale rundt innhold

Viktige datoer:
Førskoletur til Ninabben – infomasjon utleveres
nærmere
Gjennomføre brannøvelse i løpet av september

OKTOBER
Rett til å være den jeg er:
“Barns rett til identitet og til å være seg selv er et viktig
område i barnekonvensjonen og dekkes blant annet av
rett til å ha et navn og få høre til i det landet de er født
(artikkel 7), og rett til kultur, religion og språk (artikkel
30). Rett til å være den jeg er, kan også knyttes til retten
til å tenke, tro og mene det man selv ønsker.

https://www.reddbarna.no/vaart-arbeid/barns-rettigheter/barnekonvensjonen

Mål:
Bli kjent med FN dagen og begynnende kjennskap til barnekonvensjonen tilpasset
barnas alder
Bli kjent med ulike religioner og trossretninger
Bli kjent med bruk av refleks og naturfenomenet lys
Lese bøker – dialogisk lesing

Tiltak:
Personalet skal sette seg inn i FN dagen og videreføre noe innhold fra ideer til
metodisk opplegg i barnehagen om barnerettigheter
Personalet skal sette seg inn I de ulike religionene og trosretninger som er
representert I barnehagen og utforske disse sammen med barna
Personalet skal legge til rette for kunnskap om bruk av refleks
Personalet skal lese bok for barna med fokus på samtale rundt innhold

I arbeidet med disse rettighetene er det fint å snakke om
at mennesker er like og forskjellige, at man har mange
forskjellige kjennetegn, evner, egenskaper osv., og at
alle har rett til å uttrykke seg, utøve sin kultur og ha
frihet til å være den man er.” (Barnas rettigheter Redd
Barna 2010:s13)
“Barnehagen skal fremme respekt for menneskeverdet
ved å synliggjøre, verdsette og fremme mangfold og
gjensidig respekt. Barna skal få oppleve at det finnes
mange måter å tenke, handle og leve på.” (Rammeplan
for barnehagen 2017:s9)

Viktoge datoer:
FN dagen 24.oktober
Refleksdagen 17.oktober

NOVEMBER
Rammeplanen:
“Barnehagen skal bidra til at barna blir glade i naturen
og får erfaringer med naturen som fremmer evnen til å
orientere seg og oppholde seg i naturen til ulike
årstider.
Gjennom arbeid med natur, miljø og teknologi skal
barnehagen bidra til at barna

•

opplever og utforsker naturen og naturens
mangfold

•

får gode opplevelser med friluftsliv året rundt

•

opplever, utforsker og eksperimenterer med
naturfenomener og fysiske lover” (Rammeplan
for barnehagen 2017:s52)

Mål:
Lese bøker – dialogisk lesing
Bli kjent med Nanah og løvefjellet fra Sierra Leone - Forut
Bli kjent med Polens og Latvias nasjonaldager
Studere vær og temperaturer

Tiltak:

Viktige datoer:

Personalet skal sette seg inn i det pedagogiske opplegget Forut
Personalet skal lese bok for barna med fokus på samtale rundt innhold
Personalet skal sette seg inn i Polens og Latvias nasjonaldager og utforske dette med
barna

Planleggingsdag 1.november – barnehagen er stengt

Personalet skal bidra til at barna blir kjent med ulike værtyper og temperaturer, hva
man skal ha på seg og sanseinntrykk

Markere Latvias nasjonaldag 18. november

Markere Polens nasjonaldag 11.november

DESEMBER
Rammeplanen:
“Barnehagen skal la barna få kjennskap til fortellinger,
tradisjoner, verdier og høytider i ulike religioner og livssyn og
erfaringer med at kulturelle uttrykk har egenverdi.
Gjennom arbeid med etikk, religion og filosofi skal barnehagen
bidra til at barna

Mål:
Bli kjent med norske juletradisjoner og utforske andre juletradisjoner
Lese bøker – dialogisk lesing
Bli kjent med noen julesanger og julefortellinger
Formingsaktiviteter tilpasset barnas utviklingnivå

Tiltak:

•

får kjennskap til grunnleggende verdier i kristen og
humanistisk arv og tradisjon og blir kjent med religioner
og livssyn som er representert i barnehagen

•

får en forståelse for at det finnes mange ulike måter å
forstå ting på og leve sammen på

•

utvikler interesse og respekt for hverandre og forstår
verdien av likheter og ulikheter i et fellesskap.

Personalet skal

•

samtale med barna om religiøse og kulturelle uttrykk og
være bevisst på hvordan egen deltakelse kan støtte og
utvide barnas tenkning.» (Rammeplan for barnehagen
2017:s55).

Viktige datoer:

Personalet skal sette seg inn i hvorfor vi feirer jul og hvordan det feires rundt om Ii
verden

Storebarnsavdelingene markerer Lucia 13. Desember –
oppmøte kl. 07:00. Toget går kl. 07:15. – foresatte er
invitert

Personalet skal lese bok for barna med fokus på samtale rundt innhold

Adventslunsj for barn og personalet med nissebesøk

Personalet skal benytte seg av julesanger og finne bøker knyttet opp mot tema jul

Kirkevandring til Langset kirke for Førskolegruppa

Personalet skal legge til rette for ulike formingsaktiviteter/baking og forberede til jul

Registrering av juleferie i IST-direkte

JANUAR
Rammeplanen:
“Barnehagen skal bidra til at barna blir kjent med kroppen sin og
utvikler bevissthet om egne og andres grenser.
Gjennom arbeid med fagområdet skal barna få mulighet til å sanse,
oppleve, leke, lære og skape med kroppen som utgangspunkt.
Gjennom arbeid med kropp, bevegelse, mat og helse skal
barnehagen bidra til at barna

Mål:

•

blir kjent med egne behov, får kjennskap til
menneskekroppen og utvikler gode vaner for hygiene og et
variert kosthold

•

blir trygge på egen kropp, får en positiv oppfatning av seg
selv og blir kjent med egne følelser

Meg selv og kroppen min – se hva jeg kan
Lese bøker – dialogisk lesing
Vinteraktiviteter - Forsking og undring
Bli kjent med ortodoks nyttår

Tiltak:
Personalet skal lese bok for barna med fokus på samtale rundt innhold

Personalet skal
•

Kjenne og praktisere nasjonale føringer for
helsefremmende og forebyggende tiltak som gjelder barn.”
(Rammeplan for barnehagen 2017:s49)

Viktige datoer:
Markere ortodoks nyttår 14. januar
Innsamling til utkledningsuken i februar senest 1. februar
Planleggingsdag 31. januar – Barnehagen er stengt

FEBRUAR
Rammeplanen:
“Barnehagen skal bidra til kunnskap om og erfaring med
lokale tradisjoner, samfunnsinstitusjoner og yrker slik at
barna kan oppleve tilhørighet til nærmiljøet. Kulturelt
mangfold, ulike levevis og ulike familieformer er en del av
fagområdet. Gjennom lek og varierte aktiviteter skal barna få
erfaring med å lytte, forhandle og diskutere og få
begynnende kjennskap til menneskerettighetene.
Fagområdet nærmiljø og samfunn, skal omfatte kjennskap til
samisk språk, kultur og tradisjon og kjennskap til nasjonale
minoriteter.” (Rammeplan for barnehagen 2017:s56).

Mål:
Lese bøker – dialogisk lesing
Utkledningsuke med fokus på gjenbruk og bærekraftig utvikling

Tiltak:

Viktige datoer:
Markere samisk nasjondaldag 6. februar

Personalet skal lese bok for barna med fokus på samtale rundt innhold

Førskoletur til Mistberget – dato kommer

Personalet skal snakke om gjenbruk, sosial utgjevning og bærekraftig utvikling

Utkledningsuke – informasjon kommer nærmere

MARS
Annen informasjon:
Månedens aktiviteter er rettet mot temaet som omfatter “Barnehagedagen 2020”.
Barnehagedagen er en årlig markering der barnehagene åpner dørene for å vise frem og
synliggjøre barnehagens akriviteter og mangfold. Der lek, læring, danning og omsorg er
grunnleggende.

Rammeplanen:

“Barnehagen skal bruke mangfold som en ressurs I det

pedagogiske arbeidet og søtte, styrke og følge opp barna ut
fra deres egne kulturelle og individuelle forutsetninger.
Barnehagen skal synliggjøre variasjoner I verdier, religioner

Mål:

og livssyn… Barnehagen skal legge til rette for kulturmøter,
gi rom for barnas egen kulturskaping og bidra til at alle barn
Lese bøker – dialogisk lesing
Begynne å bli kjent med påsken
Bli kjent med kurdisk nyttår- Nouruz

Tiltak:

kan få oppleve glede og mestring I sosiale og kulturelle
felleskap.” (Rammeplan for barnehagen 2017:s9)

Viktige datoer:

Personalet skal legge til rette for ulike aktiviteter rettet mot temaet til
barnehagedagen

Barnehagedagen 10. Mars – kun for barna og personalet

Personalet skal lese bok for barna med fokus på samtale rundt innhold

Påmelding til påskefri medio mars

Personalet skal finne relevant litteratur og formingsaktiviteter tilknyttet påsken

Markere kurdisk nyttår (Nouruz) – 21.mars

APRIL
Rammeplanen:
“Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i

kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som
respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet,
nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet,
verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og
livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.”
(Rammeplan for barnehagen 2017:s7)

Mål:
Undre seg sammen om påskefortellingene

Viktige datoer:

Lese bøker – dialogisk lesing
Studere vårtegn, frø og planter
Førskolebarna på Talentiade ved Langset skole – dato
kommer

Tiltak:

Foreldremøte med skolestarterne 20. Mars kl 17:30-18:30

Personalet må sette seg inn i hvordan formidle påskens budskap til barna

Foreldremøte med alle 20. Mars kl 19:00-21:00

Personalet må sette seg inn i ulike påskefortellinger

Påskestengt barnehage – onsdag 8.april (kl 12.00) til og
med mandag 13.april.

Personalet skal lese bok for barna med fokus på samtale rundt innhold

MAI
Rammeplanen:
“Barns medvirkning I barnehagens hverdagsliv
legger grunnlaget for videre innsikt i og
erfaring med deltagelse i et demokratisk
samfunn. Gjennom utforsking, opplevelser og
erfaringer skal barnehagen bidra til å gjøre
barna kjent med eget nærmiljø, samfunnet og

Mål:
Øve på nasjonalsangen og tradisjoner rundt Norges nasjonaldag

verden.”(Rammeplan for barnehagen 2017:s56)

Bli kjent med grunnlovsbygda Eidsvoll som vi er en del av
Bli kjent med id al-fitr (lilleid) og tradisjoner rundt det
Lese bøker – dialogisk lesing

Viktige datoer:

Tiltak:
Rosaruss på tur til Eidsvoll bygningen – informasjon
kommer
– informasjon kommer
Personalet skal lese bok for barna med fokus på samtale rundt innhold

JUNI
Rammeplanen:

“Barnehagens digitale praksis skal bidra til barnas lek,

kreativitet og læring. Ved bruk av digitale verktøy i det
pedagogiske arbeidet skal dette støtte opp om barns
læreprosesser og bidra til å oppfylle rammeplanens
føringer for et rikt og allsidig læringsmiljø for alle barn.
Ved bruk av digitale verktøy skal personalet være aktive
sammen med barna… Barnehagen skal utøve digital
dømmekraft og bidra til at barna utvikler en
begynnende etisk forståelse knyttet til digitale medier.”

Mål:

(Rammeplan for barnehagen 2017:s44-45)
Lese bøker – dialogisk lesing

Tiltak:
Viktige datoer:
Personalet skal lese bok for barna med fokus på samtale rundt innhold

Sommeråpen barnehage i Stensby uke 28-30 – Vilberg
barnehage er hos oss

JULI
Annen informasjon:
Barnehagen har sommeråpent sammen med Vilberg barnehage i
Stensby. Personal fra begge barnehagene vil være representert i
Stensby i uke 28-30. Personalet avvikler mye av ferien i dette
tidsrommet.

Mål:
Utelek og vannlek

Rammeplanen:
“Barna skal jevnlig få mulighet til aktiv deltagelse i
planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet.
Alle barn skal få erfare og få innflytelse på det som
skjer i barnehagen” (Rammeplan for barnehagen 2017/s27).
Barns medvirkning handler minst om å bestemme og
mest om å delta i prosesser for å si hva man mener, bli
hørt av andre og finne gode løsninger sammen.
Barnehagens personale har et ansvar i å tilrettelegge
for å lære barna hvordan de skal ivareta sin egen rett til
medvirkning og fremme egne meninger gjennom å
stille spørsmål og oppleve å bli hørt.

Tiltak:
Viktige datoer:
Sommeråpen barnehage i Stensby uke 28-30 – Vilberg
barnehage er hos oss

