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INNLEDNING
Dette er del 2 av årsplan.
Det er en mer langsiktig plan, som gjelder fra 2019-2022
Planen tar utgangspunkt i ”Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver», fra 01.08.17.
Årsplan inneholder de fleste av rammeplanens områder, der vi har beskrevet hvordan vi i Eina barnehage vektlegger de ulike områdene.
Vi har valgt å bruke rammeplanens overskrifter slik at det skal være oversiktlig å se hva vi har vektlagt,
og hvordan vi vil jobbe med de ulike områdene i vår barnehage de nærmeste årene.
For de 7 fagområdene har vi laget en progresjonsplan,
der vi har satt opp hva vi vil vektlegge innenfor hvert av fagområdene for hver aldersgruppe.
Årsplan skal fungere som et arbeidsredskap for oss i personalet og som en informasjon til foreldre og andre samarbeidspartnere.

God lesning☺

Logo på forsiden er tegnet av Jørn Melnes

Hanne Gunn van Dijk
Styrer
Eina, Januar 2019
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STYRINGSVERK FOR BARNEHAGEN
LOV OM BARNEHAGER
Barnehageloven regulerer barnehagene i Norge. Loven gjelder både
for både private og offentlige barnehager.

RAMMEPLAN FOR BARNEHAGENS INNHOLD
OG OPPGAVER

Barnehagelovens § 1 sier:
«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.

«Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver er en forskrift til
barnehageloven. Den utdyper bestemmelsene i loven og barnehagens
formål, innhold og barns medvirkning, og inneholder krav til barnehagen
for å sikre at alle barn får et kvalitetsmessig godt barnehagetilbud.
Gjeldene rammeplan trådte i kraft 1. august 2017. Rammeplanens ni
kapitler omhandler barnehagens verdigrunnlag, ansvar og roller,
barnehagens formål og innhold, barns medvirkning, samarbeid mellom
hjem og barnehage, overganger, barnehagen som pedagogisk
virksomhet, barnehagens arbeidsmåter og barnehagens fagområder.»
Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal
(Regjeringen.no)
lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle
grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til
Rammeplanen skal:
medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.
• gi retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver
Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne
• være et arbeidsredskap for barnehagens personale
barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og
• danne grunnlag for barnehagens planlegging, dokumentasjon og
vurdering av innholdet
læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og
• angi mål som barnehagen skal arbeide mot i hverdagslivet og i
vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og
arbeidet med fagområder
motarbeide alle former for diskriminering.»
• gi informasjon til foreldre som grunnlag for samarbeid mellom hjem
og barnehage
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BARNEHAGENS VERDIGRUNNLAG
Barnehagens verdigrunnlag skal formidles, praktiseres og oppleves i
alle deler av barnehagen pedagogiske arbeid. Barnehages
samfunnsmandat er, i samarbeid og forståelse med hjemmet, å
ivareta barnas behov for omsorg og lek og fremme lærling og
danning som grunnlag for allsidig utvikling. Alle barnehager skal
bygge på verdigrunnlaget som er fastsatt i barneloven og
internasjonale konvensjoner som Norge har sluttet seg til, f.eks. FNs
konvensjon om barns rettigheter. (Rammeplan s. 7)

VÅR VERDISOL
Med utgangspunkt i «Rammeplan for barnehager» har vi laget en
«verdisol» basert på de verdiene det er viktig å jobbe med i
barnehagen. Personalet har som rollemodeller en viktig rolle for å
etterleve disse verdiene i praksis. Refleksjon over egne verdier og
handlinger er derfor viktig. Dette gjør vi blant annet ved å bruke
praksisfortellinger fra egen praksis, eller ved å ta for oss ulike utsagn
som vi reflekterer over. Gjennom dette blir personalet mer beviste
sine egne handlinger og valg, og de verdier som ligger bak.
Verdiene skal formidles, praktiseres og oppleves i alle deler av
barnehagens pedagogiske arbeid.
•
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DEMOKRATI

BÆREKRAFTIG UTVIKLING

Barna skal få mulighet til å utvikle forståelse for samfunnet og den
verden de er en del av, gjennom å delta i fellesskapet i barnehagen.
Vi fremmer demokrati, og vi skal være et inkluderende fellesskap der
alle får anledning til å ytre seg, bli hørt og delta. Barna får oppleve
demokratisk deltakelse ved å bidra og medvirke på sitt eget språk.
Meninger og perspektiver skal få komme til uttrykk og være
utgangspunkt for utviklingen av barnehagen som demokratisk
fellesskap. Barna skal ha forståelse for og slutte opp om
demokratiske verdier og normer som ligger til grunn for det
samfunnet vi har i dag.

Barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barnehagen
skal fremme verdier, holdninger og praksis for mer bærekraftig samfunn.
Barna skal kunne forstå at dagens handlinger har konsekvenser for
fremtiden. Vi skal legge grunnlag for barnas evne til kritisk tenkning,
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. Barna skal oppleve
tilhørighet til naturen.

MANGFOLD OG GJENSIDIG RESPEKT
Barna skal få oppleve at det finnes mange måter å tenke, handle og
leve på. Vi skal samtidig gi felles erfaringer og synliggjøre verdien av
fellesskapet. Vi skal lære av hverandre og fremme nysgjerrighet og
undring over likheter og forskjeller. Vi skal bidra til at alle barn føler
seg sett og anerkjent for den de er, og synliggjøre den enkeltes
plass og verdi i fellesskapet. Mangfold er en ressurs i det
pedagogiske arbeidet. Vi støtter, styrker og følger opp barna ut fra
deres egne kulturelle og individuelle forutsetninger. Vi skal
synliggjøre variasjoner i verdier, religion og livssyn.

LIVSMESTRING OG HELSE
Barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon og
bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Vi skal bidra til barnas trivsel,
livsglede, mestring og følelse av egenverdi og forebygge krenkelser og
mobbing. Vi skal være et trygt og utfordrende sted der barna kan prøve ut
ulike sider ved samspill, felleskap og vennskap. Barna får støtte i å
mestre motgang, håndtere utfordringer og bli kjent med egne og andres
følelser. Barna skal ha mulighet til ro, hvile og avslapping i løpet av
dagen. Barnehagen er en arena for fysisk aktivitet og vi legger vekt på å
fremme barnas bevegelsesglede og motorisk utvikling. Barna skal få et
grunnlag for å utvikle matglede og sunne helsevaner.

LIKESTILLING OG LIKEVERD
Barna skal møte og skape et likestilt samfunn. Alle skal ha like
muligheter til å bli sett, hørt og oppmuntret til å delta i felleskap i alle
aktiviteter i barnehagen. Vi reflekterer over egne holdninger for best
mulig å kunne formidle og fremme likeverd og likestilling. Vi skal
motvirke alle former for diskriminering og fremme nestekjærlighet.
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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
og språk skal ses i sammenheng og samlet bidra til barns allsidige
utvikling (Rammeplan s. 19)

Sirkelen illustrerer hvordan barnet beveger seg bort fra omsorgspersonen
(basen) for og utforske verden, og tilbake til omsorgspersonen (trygg
havn) når barnet møter utfordringer og trenger trøst og hvile.
Det handler om å skape en trygghet rundt hvert barn, noe som krever
gode relasjoner både ovenfor barna, foreldrene og mellom oss i
personalet.

BARNEHAGEN SKAL IVARETA BARNAS
BEHOV FOR OMSORG
Omsorg er en forutsetting for barnas trygghet og trivsel, og for
utvikling av empati og nestekjærlighet. Barnehagen skal utvikle tillit
til seg selv og til andre. I barnehagen skal alle barn oppleve å bli
sett, forstått, respektert og få den hjelp og støtte de har behov for.
(Rammeplan s. 19)
Omsorg skal prege alle situasjoner i hverdagslivet og komme til
utrykk f.eks. når barn leker, har ulike aktiviteter, i stell, måltider og
påkledning.
Barnehagen skal tilby et miljø preget av glede, humor, kreativitet og
omtanke for fellesskapet. God omsorg styrker barnas forutsetninger
for å utvikle tillit til seg selv og andre, gode relasjoner og til gradvis å
ta større ansvar for seg selv og fellesskapet.
Omsorg handler både om relasjoner mellom barna og personalet og
om barnas omsorg for hverandre. Å gi barn mulighet til å gi
hverandre og ta i mot omsorg er grunnlaget for utvikling av sosial
kompetanse, og er et bidrag i et livslangt læringsperspektiv. Det
ligger mye omsorg i å gi barn varierte utfordringer og rom for
meningsfylte aktiviteter.
Vi jobber etter prinsippene i trygghetssirkelen, der vår
hovedoppgave er å være en trygg base for barnets utforskning, lek
og læring og ta imot barnet når det har behov for trøst, omsorg, hvile
eller når de trenger hjelp med følelser.

Vi vektlegger omsorg blant annet ved å:
• Ha primærkontakt for alle barn
• Møte barna på en omsorgsfull måte. Være en trygg base for dem,
og en »ladestasjon» i hverdagen
• La omsorg prege alle situasjoner i hverdagen.
• Organisere hverdagen slik at vi har god tid i samspillet med barna.
• Gi barna god tid i samspillet med hverandre
• Være oppmerksomme og åpne overfor det unike hos hvert enkelt
barn, i hver enkelt situasjon og i gruppen.
• La hverdagen vær preget av lek, humor, glede og kreativitet og
omtanke for fellesskapet.
• Gi barna varierte utfordringer og rom for meningsfylte aktivitet
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BARNEHAGEN SKAL FREMME DANNING

BARNEHAGEN SKAL FREMME LÆRNING

Barnehagen skal støtte barna til å forholde seg prøvende og
nysgjerrig til omverdenen og bidra til å legge grunnlag for modig,
selvstendig og ansvarlig deltagere i demokratiske fellesskap.
(Rammeplan s. 21)
Danning er en livslang prosess som blant annet handler om å tilegne
seg verdier, normer, tanker og handlingsmåter som er viktige for å
kunne delta i «fellesskapet». Det handler om å kunne reflektere, ta
egne valg, tenke selvstendig, vise toleranse, stille spørsmål og yte
motstand på egne og andres vegne. Danning skjer i samspill med
omgivelsene. Gjennom gode danningsprosesser settes barna i stand
til å håndtere livet ved at de utvikler evnen til å forholde seg
prøvende og nysgjerrige til omverdenen og til tå se seg selv som et
verdifullt medlem av et større fellesskap

I barnehagen skal barna oppleve et stimulerende miljø som støtter opp
om deres lyst til å leke, utforske, lære og mestre. Barns nysgjerrighet,
kreativitet og vitebegjær skal anerkjennes, stimuleres og legges til grunn
for deres læringsprosesser. (Rammeplan s.22)
Læring foregår i det daglige samspillet med andre mennesker og med
miljøet. Barna lærer gjennom alt de opplever og erfarer på alle områder.
Vennskap og tilrettelegging for gode relasjoner i barnehagen er en
forutsetning for god læring og opplevelser av glede og mestring. Barna
lærer i formelle og uformelle læringssituasjoner. De formelle situasjonene
er planlagt og ledet av voksne. Uformelle læringssituasjoner er nærmere
knyttet til hverdagsaktiviteter og her- og nå situasjoner, i lek, oppdragelse
og annen samhandling. Rammeplanens syv fagområder utgjør en ramme
for hva barn skal lære.
Vil vektlegger læring blant annet ved å:
• Være trygge, anerkjennende og engasjerte voksne
• Sørge for et inkluderende fellesskap og legge til rette for at barna
kan bidra i egen og andres læring
• Gi barna varierte opplevelser og erfaringer, utfordringer og
mestringsopplevelser
• Være oppmerksomme på barnas interesser, engasjement,
kreativitet og vitebegjær og legge til rette for læring i ulike
situasjoner og aktiviteter
• Støtte og berike barnas initiativ, undring, nysgjerrighet, kreativitet,
læringslyst og tiltro til egne evner
• Utvide barnas erfaringer og sørge for progresjon i barnehagens
innhold.
• Bruke fagområdene bevist i ulike temaer og i hverdagen
ellers
• Dele av vår kunnskap

Vi vil vektlegge danning i barnehagen ved å:
• Være anerkjennende, trygge voksne
• Være gode rollemodeller for barna
• Legge til rette for og støtte barna til å ta selvstendige valg
• Oppmuntre barn til å utrykke synspunkter og meninger
gjennom dialog, samspill og lek
• La barna utrykke seg og ha innflytelse på barnehagens
innhold
• Tilrettelegge for meningsfylte opplevelser og støtte barna i
utviklingen av en god selvfølelse
• Synliggjøre, verdsette og respektere ulike behov, meninger
og perspektiver i fellesskapet
• Legge til rette for at barna skal utvikle empati og forståelse for
andre
• Utfordre barnas tenkning og invitere dem inn i utforskende
samtaler
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BARNEHAGEN SKAL IVARETA BARNAS
BEHOV FOR LEK
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. (Rammeplan s. 20)
Lek er den viktigste aktiviteten for barn, og er barnas viktigste
læringsarena. Leken skal ha en framtredende plass i barnas liv, og
danne et grunnlag for deres sosialisering, utvikling, læring og
danning. Barna trenger trygghet, trivsel og omsorg, for å våge å
kaste seg ut i leken. Leken er identitetsskapende og bidrar til at barn
får en forståelse av seg selv på en rekke ulike områder.
For at leken skal blomstre trenger barna tid, plass og noe å leke
med. Leken trenger også næring som enkeltbarnet får gjennom
erfaringer og opplevelser, både i barnehagen og i barnehagens
nærmiljø.
Lek og læring går hånd i hånd for små barn. I leken/ rolleleken kan
barna tilegne seg kunnskap, sosiale ferdigheter, utvikle språket,
bearbeide følelser, lære seg normer og verdier. Leken bidrar til
livsglede, entusiasme, motivasjon og utvikling. Barnet leker med
utgangspunkt i sin nysgjerrighet, sine evner og forutsetninger.
Mange barn har gode lekekunnskaper, men det er også barn som
trenger hjelp til å lære seg å leke. Det å kunne ta kontakt med andre,
opprettholde denne kontakten og utvikle leken. I leken må barna
forholde seg til hverandre og skape relasjoner, i disse
lekeprosessene er det viktig å ha voksne som er tilstede. Voksnes
tilstedeværelse kan bestå av både involvering i lek, veiledning, men
også en mer observerende rolle. Vi skal være anerkjennende, støtte
og oppmuntre, samt gi utfordringer gjennom varierte opplevelser.
Leken har mange uttrykksformer og kan føre til forståelse og
vennskap på tvers av alder og språklig og kulturell ulikhet.
Lek kjennetegnes ved bl.a. fantasi og spenning, hengivenhet,
kreativitet og engasjement.

Vi vektlegger leken blant annet ved å:
•
•
•
•
•
•
•
•

Legge til rette for et inkluderende miljø der alle barna kan delta i
lek, og erfare glede i lek
Gi barna god tid til lek både inne og ute.
Organisere rom, tid, lekemateriell som inspirerer for ulike typer lek.
Ha variert utstyr og leketøy.
Være tilgjengelige for barna ved å støtte, inspirere og oppmuntre
dem i deres lek.
Gi barna opplevelser, fortellinger og nye erfaringer og legge til rette
for ulike leketemaer.
Observere, analysere, støtte og delta og berike leken på barnas
premisser
Hjelpe de barna som ikke behersker lekens spilleregler til å bli
inkludert i leken, og ta initiativ til lek og aktiviteter og bidra aktivt til
at alle kommer inn i leken
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BARNEHAGEN SKAL FREMME VENNSKAP OG
FELLESSKAP
Sosial kompetanse er en forutsetning for å fungere godt sammen
med andre og omfatter ferdigheter, kunnskaper og holdninger som
utvikles gjennom sosialt samspill. I barnehagen skal alle barn kunne
erfare å være betydningsfulle for fellesskapet og å være i positivt
samspill med barn og voksne. Barnehagen skal aktivt legge til rette
for utvikling av vennskap og sosialt fellesskap.( Rammeplan s. 22)
Vennskap har stor betydning for barnas generelle trivsel, utvikling og
for opplevelsen av å ha det bra i barnehagen. Det å få venner er
viktig; det gir trygghet å ha noen man er glad i, som man kan leke
med og ha det gøy sammen med. Vennskap er ikke alltid harmoni
og idyll, det inneholder også konflikter og opplevelse av svik og
mangel på lojalitet. Det er viktig at barn lærer seg å håndtere dette
og derfor må vi ta vennskapsrelasjoner på alvor og følge opp barn
som ikke har venner eller som får problemer med å skaffe seg
venner og beholde vennskap. Gjennom lek og felles opplevelser
skapes vennskap i barnehagen. Det er også viktig for å fremme
evnen til kommunikasjon og følelsen av tilknytning og identitet.

Vi vektlegger vennskap og felleskap blant annet ved å:
• Støtte barnas initiativ til samspill og bidra til at alle kan få leke med
andre, oppleve vennskap og lære å beholde venner
• Lære barna om at vi er forskjellige, men at vi er like mye verdt.
• Samtale om normer for samhandling og invitere barna til å utforme
normer for samhandling i fellesskap
• Støtter barna i å ta andres perspektiv, se en sak fra flere
synsvinkler og reflektere over egne og andres følelser, opplevelser
og meninger
• Støtte barna i å sette egne grenser og respektere andres grenser
• Være en støtte for barna i konfliktløsninger
• Forebygge, stoppe og følge opp diskriminering, utestenging,
mobbing, krenkelser og uheldige samspillsmønstre.
• Lese bøker å ha vennskap som tema

Vi må aktivt legge til rette for utvikling av vennskap og sosialt
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.
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SOSIAL KOMPETANSE
Sosial kompetanse handler om å kunne samhandle positivt med
andre i ulike situasjoner. Denne kompetansen utrykkes og tilegnes
av barn i samspill med hverandre og med voksne. Den gjenspeiles i
barns evne til å ta initiativ til å opprettholde vennskap. Forståelse for
sosiale forhold og prosesser og mestring av sosiale ferdigheter
krever erfaring med og deltagelse i fellesskapet. Sosial kompetanse
utvikles kontinuerlig gjennom handlinger og opplevelser. Dette skjer i
alle situasjoner i løpet av dagen. Det er viktig at alle barna får
varierte samspillserfaringer.
Med utgangspunkt i Kari Lamer´s ”Du og jeg og vi to, et
rammeprogram for sosialkompetanseutvikling” har vi valgt å dele
sosial kompetanse inn i 5 hovedområder:
Empati og rolletaking
Innlevelse i andre menneskers følelser og evne til å trekke slutninger
om andres synspunkter, intensjoner, ønsker, motiver og
informasjonsbehov i den hensikt å oppføre seg passende overfor
andre. Det dreier seg om evnen til å gjenkjenne andres følelser, og
til å forstå dem ut fra den andres situasjon, og det dreier seg om å
sette seg inn i en annens rolle eller perspektiv.
Prososial atferd:
Positive sosiale holdninger og handlinger, som for eksempel å
hjelpe, dele, støtte, anerkjenne, oppmuntre, inkludere, vise omsorg
for osv. Prososial handling har til hensikt å være til nytte for andre.

Selvkontroll:
Å kunne utsette egne behov og ønsker i situasjoner som krever turtaking,
kompromisser og felles avgjørelser, og å takle mellommenneskelige
konflikter. Det handler om å
planlegge og vurdere egen atferd, samt å utsette umiddelbar belønning
når det er mer lønnsomt på lengre sikt.
Selvhevdelse:
Å ta initiativ i forhold til andre, for eksempel til deltagelse i samtaler, lek og
felles aktiviteter. Det handler om å hevde sine egne meninger, ønsker og
behov og kunne stå i mot vennepress. Det dreier seg også om å vise en
positiv selvoppfatning gjennom en generell optimisme i forhold til de
handlinger man tar initiativet til, skal falle heldig ut.
Lek, glede, humor:
Å føle glede og kunne slappe av, spøke og ha det moro, og å kunne tre
inn og ut av lekerammen, forstå lekesignalene, følge lekenes skjulte
regler om enighet, gjensidighet og turtaking og å involvere seg fullt og helt
i lek.
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BARNEHAGEN SKAL FREMME 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. (Rammeplan s. 23)
Språket er viktig for all tankevirksomhet og læring, og vi i
barnehagen skal legge til rette for tidlig og god språkstimulering. For
å skape et godt språkmiljø må vi som voksne være tilstedeværende,
anerkjennende, motiverende, lyttende, interesserte og spørrende. Vi
må være bevisste på at vi har stor betydning for barns språkutvikling
- både som språkmodeller og samtalepartnere, og som
tilretteleggere av språklig samhandling mellom barna.
Språk læres kontinuerlig og først og fremst gjennom de daglige
aktivitetene barna tar del i. Felles opplevelser og aktiviteter gir unik
mulighet for kommunikasjon mellom barn og mellom barn-voksen. I
samhandling mellom barn er det viktig å bli forstått. Barn bruker ofte
en mer fantasifull og kreativ kommunikasjon seg i mellom enn
sammen med voksne. En veksling mellom bruk av kropp, bevegelse
og ord er en støtte for utvikling av talespråket. I lek bruker barna ofte
variert og komplisert tale.
Se også fagområde Kommunikasjon, språk og tekst.

Vi vektlegger språk blant annet ved å:
• Gi barna et rikt og variert språkmiljø i barnehagen, med voksne
som bruker språket i samspill med barna
• Gi barna god tid til lek og samhandling
• Være språklige forbilder for barna og være lydhøre i
kommunikasjon med alle barn
• Oppmuntrer barna til å bruke sitt språk til å uttrykke følelser,
ønsker, til å løse konflikter og skape gode relasjoner.
• Bruke rim, regler og sanger
• Gi barna muligheter for refleksjon.
• Gi barna opplevelser og samtale om det vi ser og gjør.
• Fange opp barn og støtte barn som har ulike former for
kommunikasjonsvansker, som er lite språklig aktive eller som har
sein språkutvikling
• Bidra til språklig mangfold og støtte barna i å bruke sitt morsmål og
samtidig fremme og utvikle barnas norskspråklige kompetanse.
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BARNS MEDVIRKNING
Barnehagen skal ivareta barnas rett til medvirkning ved å legge
til rette for og oppmuntre barna til å gi uttrykk for sitt syn på
barnehagens daglige virksomhet. Barna skal jevnlig få
mulighet til aktiv deltagelse i planlegging og vurdering av
barnehagens virksomhet. Alle barn skal få innflytelse på det
som skjer i barnehagen. Barnets synspunkter skal tillegges
vekt i samsvar med dets alder og modning. (Rammeplan s. 27)

Barns medvirkning kan forveksles med barns medbestemmelse.
Medvirkning handler om at barna skal få samhandle med andre, mens
medbestemmelse handler om å ta avgjørelser i konkrete, planlagte
situasjoner. Valgene er mellom klart definerte alternativer, og dialogen er
da ofte mellom personalet og et barn.
Det at barn kan erfare at de har innflytelse og utøver medvirkning, og at
deres tilstedeværelse og deltagelse betyr noe, også for andre, anses som
viktig både for deres livskvalitet her og nå og for utvikling av
mestringsfølelse og selvoppfatning.

Medvirkning handler i stor grad om hvordan vi voksne ser, lytter til
Vi vil vektlegge barns medvirkning blant annet ved å:
og møter barna og om hvordan vi lar deres stemme bli hørt. Det
• Lytte til og tolke barnas kroppsspråk og verbalspråk, og være
handler om å ta barn på alvor. Det betyr ikke at de skal få bestemme
observante i forhold til deres handlinger og estetiske utrykk
alt, men at de skal bli hørt, sett og anerkjent for den de er, for sine
• Ta oss god tid til gode dialoger både med enkeltbarn og
ønsker og sine behov. Alle barn skal få oppleve demokratisk
barnegruppen
deltagelse ved å bidra og medvirke til barnehagen innhold. Vi må
• Gi barna tid og rom til å utrykke seg og handle sammen med andre
være åpne for barnas innspill og vise oppriktig interesse og respekt
• Oppmuntre barna til å gi utrykk for sine tanker og meninger, og gi
for deres perspektiv. Dette krever bl.a. at vi har gode relasjoner, tid
dem anerkjennelse for sine utrykk
og rom for å lytte og ha samtaler med barna. Vi må være bevisste og
• Ta tak i barnas nysgjerrighet, initiativ, opplevelser og undring.
lydhøre i alle situasjoner og gi alle barna følelse av å bli sett, hørt og
at de har betydning for det som foregår. Barna må støttes til å leve
• Ta individuelle hensyn
seg inn i andres situasjon og til å ta hensyn til andre, og lære seg til
• Være tydelige og ansvarsbevisste voksne som tar hensyn til
å akseptere at andre har ulike meninger og det å godta at andre har
enkeltbarnet og hele barnegruppen
ulike forslag. På den måten kan barna bli inspirert og lære av
• Fange opp barnas innspill for så å legge dette til grunn for
hverandre. Barna trenger trygge og forutsigbare voksne som kan
planlegging og evaluering av ulike aktiviteter
være deres støttespillere og veiledere.
Barna skal få mulighet til å delta i planlegging og vurdering av
barnehagens opplegg. Dette innebærer at planer kan endres etter
hva barna er interessert i.
Vi må legge til rette for medvirkning på måter som er tilpasset
barnas alder, erfaringer og individuelle forutsettinger og behov.
Barna gir utrykk for hvordan de har det både kroppslig og språklig,
de yngste barna særlig ved kroppsholdninger, mimikk og andre
følelsesmessige utbrudd som gråt, smil og latter.
.
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BARNEHAGENS ARBEIDSMÅTER
Arbeidsmåtene skal ivareta barnas behov for omsorg og lek, fremme
danning og gi barn mulighet til medvirkning. Arbeidsmåter kan bidra
til å skape engasjement, interesse og motivasjon og gir mulighet for
å tilføre nye erfaringer og opplevelser i barnehagen. (Rammeplan s.
43)

Personalet skal
• Ta utgangspunkt i barnas erfaringer, interesser, synspunkter
og initiativ i barnehagens daglige arbeid og ved valg og
gjennomføring av temaer og prosjekter
• Bygge på kreativitet og lek og være åpne for improvisasjon og
barns medvirkning
• Veksle mellom spontane og planlagte aktiviteter
• Stimulere barnas undring og evne til å stille spørsmål, søke
opplevelser, ta initiativ og mestre nye ting
• Gi barna varierte inntrykk og mulighet til å uttrykke seg på
forskjellige måter
• Arbeide tverrfaglig og helhetlig og se de ulike delene i
rammeplanen i sammenheng
• Inkludere nærmiljø og lokale forhold ved planlegging og
gjennomføring av aktiviteter
• Jevnlig vurdere om valg av arbeidsmåter bidrar til å realisere
rammeplanen.

BARNEHAGENS DIGITALE PRAKSIS
Barnehagens digitale praksis skal bidra til barns lek, kreativitet
og læring. Ved bruk av digitale verktøy skal de voksne være
aktive sammen med barna. De skal utøve digital dømmekraft
og bidra til at barna utvikler en begynnende etisk forståelse
knyttet til digitale medier. (Rammeplan s. 44)
IKT er alt som gjør det mulig for oss å skaffe oss informasjon, å
kommunisere med hverandre og alle digitale verktøy som påvirker
omgivelse på en eller annen måte.
Digitale verktøy i barnehagen kan være internett, datamaskin, ipad, smart
board, skriver, skanner, fotokamera, fotoramme, dataspill, telefon, cdeller dvd spiller, tv, prosjektor, og lignende
Å beherske digitale verktøy er en viktig ferdighet i et moderne
kunnskapssamfunn. Ved å gi barn et minimum av kunnskap om digitale
verktøy, vil barnehagen være med på å motvirke digitale skiller blant barn
og bidra til sosial utjevning.

Vi vil vektlegge digital praksis blant annet ved:
• Utøve dømmekraft når det gjelder informasjonssøk.
• Legge til rette for at barna skal få utforske, leke, lære og selv
skape noe gjennom digitale uttrykksformer.
• Delta i barnas mediebruk, og utforske digitale verktøy sammen
med barna.
• Lære barna å bruke digitale verktøy på en kreativ og utforskende
måte der de skaper noe selv.
• Bruke digitale verktøy i hverdagen
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PROGRESJON
Progresjon innebærer at alle barn skal utvikle seg, lære og
oppleve fremgang. Alle barna skal oppleve progresjon i
barnehagens innhold, og barnehagen skal legge til rette for at
barn i alle aldersgrupper får varierte leke-, aktivitets- og
læringsmuligheter
Progresjon betyr fremskritt. Det du ikke får oppleve eller får til i dag,
får du til i morgen, om en måned eller neste år. Vi presenterer
forslag til løsninger, introduserer muligheter og ulike teknikker fra
barnet begynner i barnehagen til det begynner på skolen. Alle barn
er aktive deltakere, medspillere og utforskere i egne liv. De påvirkes
av omgivelsene sine, og påvirker selv. Utvikling og progresjon i
småbarnsalder er en sammenheng mellom å tilegne seg kunnskaper
og lære seg ferdigheter.
Progresjonen skal følge barnet, og barn utvikler seg med forskjellig
tempo. Det betyr at vi voksne må ha god kunnskap om hvert barn,
slik at vi kan gi dem utfordringer ut fra alder, interesse og ferdigheter
som gir dem noe å stekke seg etter, stimulere læringslysten og
ivareta opplevelsen av mestring. Vi må finne en balanse mellom det
å oppleve mestring og å kunne strekke seg etter nye mål, slik at
barna opplever en god selvfølelse.

Vi vil vektlegge progresjon blant annet ved å:
•
•
•
•
•

Observere barna slik at vi kan følge opp og utvide det de allerede
er opptatt av
Bidra til at barna får mestringsopplevelser og samtidig har noe å
strekke seg etter.
Planlegge og tilrettelegge for progresjon i barnehagens innhold for
alle barn
Introdusere nye perspektiver og tilrettelegge for nye opplevelser og
erfaringer.
Å sørge for progresjon gjennom bevist bruk av materialer, bøker,
leker, verktøy og utstyr og gjøre disse tilgjengelig for barna
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FAGOMRÅDENE
Rammeplan inneholder 7 fagområder. Fagområdene gjenspeiler
områder som har interesse og egenverdi for barn i barnehagealder,
og skal bidra til å fremme trivsel, allsidig utvikling og helse. Vi må se
fagområdene i sammenheng, og alle fagområdene skal være en
gjennomgående del av barnehagen innhold. Flere fagområder vil
ofte være representert samtidig i et temaopplegg og i forbindelse
med hverdagsaktiviteter og turer i nærmiljøet. I sosial samspill i lek
og hverdagsaktiviteter skjer det ofte spontan kommunikasjon knyttet
til fagområdene. At barn får rike, felles opplevelser og del i kunnskap
på mange områder, er også en forutsetning for at det skal blir god
lek og et godt samspill mellom barna.
Arbeidet med fagområdene må tilpasses barnas alder, interesser og
barnegruppens sammensetning og øvrige forutsetninger. Alle skal få
like muligheter til å møte utfordringer som svarer til deres
utviklingsnivå. Med utgangspunkt i dette har vi laget en
progresjonsplan for hvert av de syv fagområdene. Det som er satt
opp for de ulike aldersgruppene vil være veiledende, da vi i tillegg
må ta må hensyn til barnas modenhet. I tillegg til å jobbe med det
som er satt opp for hvert alderstrinn, følger vi opp det som vi har
jobbet med på de tidligere alderstrinnene.

Kommunikasjon,
språk og tekst

Nærmiljø og
samfunn

Etikk,
religion og
filosofi

Antall, rom og
form

Kropp,
bevegelse,
mat og helse

Barnehagens
fagområder

Kunst, kultur og
kreativitet

Natur, miljø
og teknologi
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Kommunikasjon, språk og 1-2 år
2-4 år
4-6 år
tekst
Mål: Barna skal lære seg en god og hensiktsmessig kommunikasjon for å kunne ta del i det sosiale fellesskapet
I barnehagen skal barna møte
ulike språk, språkformer og
dialekter, gjennom rim, regler,
sanger, litteratur og tekster fra
samtid og fortid.
Barnehagen skal bidra til at barn
leker med språk, symboler og
tekst og stimulere til språklig
nysgjerrighet og utvikling.
(Rammeplan s. 47)

Personalet skal:
Personalet skal:
• Observere, lese, og tolke
barnas kroppsspråk, mimikk,
lyder og ord når de uttrykker
sine ønsker, behov og følelser.
• Hjelpe og støtte barna til å
• Være til stede, støtte og
gjøre seg forstått og føre en
veilede barna i lek og
dialog med turtaking i lek og
samhandling med andre barn
sosial samspill med andre barn
• Veilede barna i å løse konflikter
og problemer ved hjelp av
språket. La barna fortelle om
sine opplevelser av hva som
har skjedd og være med på å
finne løsninger
• Gi enkle beskjeder som barna • Sørge for å fange barnas
kan ha forutsetninger til å ta i
oppmerksomhet slik at de kan
mot og utføre.
lytte og ta i mot beskjeder

Personalet skal:

•

Oppmuntre barna til å bruke
verbalspråket for å kunne
komme med ideer til lek

•

Støtte barna i å bruke språket
til å skape positive relasjoner
og løse konflikter

•

Legge til rette for at barna skal
kunne ta i mot og forstå enkle,
kollektive beskjeder
Skape trygge situasjoner for
hvert enkelt barn, slik at de
kan tørre å ta ordet i små og
store grupper. Veilede og
styre samspillet mellom barna
slik at de kan lytte til andre,
rekke opp hånda og vente på
tur

•

17

•

•

•

La barna bli kjent med enkle
rim, regler, sanger, musikk,
rytme og bevegelser, samt
billedbøker, pekebøker og
bøker med enkel tekst
gjennom lek, samling og
grupper.
Bruke konkreter i formidling av
eventyr og fortellinger, f.eks.
snakkepakken

• La barna bli kjent med rim,
regler, rytme, sanger og
sangleker, bildebøker, eventyr
og fortellinger

•

Legge til rette for og
oppmuntre til at barna selv
kan skape rim, regler og
sanger, eller en historie med
begynnelse, hoveddel og slutt

• Bruke Snakkepakken, og la
barna selv bruke enkelte av
konkretene til gjenfortelling
eller egen skapning av
fortellinger

•

Gi barna tilgang til lengre
historier og fortellinger

La barna bli kjent med og leke
med enkle språkstimulerende
apper og spill

• Bruke språkstimulerende apper •
og spill sammen med barna
f.eks. memory, lotto, stigespill
m.fl.

•
• Legge til rette for
frihåndstegning og
lekeskriving, samt mulighet til å
gjenkjenne ordbilde av eget
navn

•

Bruke språkstimulerende
apper og spill sammen med
barna, både i lek, læring og
kreative aktiviteter. Etter hvert
legge til rette for at barna skal
kunne bruke disse verktøyene
selvstendig
Tilby et mangfold av tall,
bokstaver, ordbilder og
symboler
Oppmuntre til lekeskriving og
legge til rette for å øve på å
skrive sitt eget navn.

Voksenrollen: Personalet skal bruke språket aktivt sammen med barna og sette ord på gjenstander, handlinger, følelser
og opplevelser. De skal være en aktiv lytter som bekrefte barnet med anerkjennende kommunikasjon. Å være aktivt
lyttende vil si å ta seg tid, vise med kropp og blikk at man er interessert og å lytte til hva barnet faktisk forteller.
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Kropp, bevegelse, mat og
1-2 år
2-4 år
4-6 år
helse
Mål: Barna skal tilegne seg grunnleggende motoriske ferdigheter, gode helsefremmende vaner og respekt for egen og
andres kropp.
Gode vaner som tilegnes i
barnehagealder, kan vare livet ut.
Barnehagen skal legge til rette for
at alle barn kan oppleve
bevegelsesglede, matglede og
matkultur, mental og sosialt
velvære og fysiske og psykiske
helse. Barnehagen skal bidra til at
barna blir kjent med kroppen sin
og utvikler bevissthet om egne og
andres grenser.
Gjennom jobbing med fagområdet
skal barna få mulighet til å sanse,
oppleve, leke, lære og skape med
kroppen som utgangspunkt.
Gjennom medvirkning i mat -og
måltidsaktiviteter skal barna
motiveres til å spise sunn mat og
få grunnleggende forståelse for
hvordan sunn mat kan bidra til
god helse. (Rammeplan s. 49)

Personalet skal:
• Innarbeide gode rutiner for
barnas håndvask
• Legge til rette for at barna skal
oppleve stellesituasjon trygg
og komfortabel
•

La barna bli kjent med egen
kropp, navn på kroppsdeler og
hvordan de kan bruke kroppen
i varierte aktiviteter

•

Oppmuntre barna til
selvstendighet under måltidet,
på- og avkledning,
begynnende potte-/dotrening

•

Oppfordre til bruk av sanser
ved å smake, lukte, kjenne på
ulike matvarer og matretter.

Personalet skal:
• Innarbeide gode rutiner rundt
barnas håndvask og deres
egen hygiene
• Legge til rette for at barna skal
oppleve stelle -, toalett- og
garderobesituasjonene trygg
og komfortabel
• La barna bli kjent med egen
kropp, navn på kroppsdeler,
egne ferdigheter og grenser,
og hvordan de kan bruke
kroppen i kroppslige aktiviteter
• Oppmuntre, legge til rette og
støtte barna til større
selvstendighet under måltidet, i
på- og avkledning, potte- og
dotrening

Personalet skal:
• Bevisstgjøre barna på hva god
hygiene er og hvorfor det er
viktig

•

Samtale og reflektere sammen
med barna om hvordan man
viser respekt for egen og
andres kropp

•

Oppmuntre og støtte barna til
å vurdere hva man må ha på
seg i forhold til vær og årstider

• La barna delta i tilberedelse av
måltider, og oppfordre dem til å •
bruke sansene ved å smake,
lukte og kjenne på ulike
matvarer og matretter.
Formidle kunnskap om sunn og
usunn mat og hvor maten
kommer fra.
•

La barna delta i tilberedelse av
måltider. La barna få
kjennskap til hvor maten
kommer fra og bevisstgjøre
dem på hva et sunt og variert
kosthold inneholder
Medvirke til å etablere gode
vaner omkring sunt kosthold
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•

Stimulere til grunnleggende
grov- og finmotoriske
bevegelser, som å krabbe, gå ,
klatre, gynge, rulle, hoppe,
balansere, løpe, perle med
store perler, legge puslespill,
forme plastelina, tegne,
fargelegge, male,
bevegelseslek til sang og
musikk mm

•

Bevisstgjøre og støtte barna i
å bruke kroppen allsidig i lek
og utforskning ute i variert
terreng, samt utfordre dem
med f.eks. hinderløype inne i
barnehagen.

• Stimulere til grunnleggende
grov- og finmotoriske
bevegelser og videreutvikling
av koordinasjon og motorikk,
f.eks., klatre, rulle, balansere,
sparke ball, kaste og ta i mot
ball, sykle, huske, klippe,
tegne, perle, pusle, bygge med
lego, mer avanserte
bevegelsessanger o.l.
• Legge til rette for uteliv og
friluftsliv til ulike årstider ved
daglig utelek og faste turdager

•

Legge til rette for
automatisering av
koordinasjon, grov- og
finmotoriske ferdigheter, samt
bruke regelleker og sangleker

•

Legge til rette for uteliv og
friluftsliv til ulike årstider ved
daglig utelek og faste turdager
med turer i variert terreng

Voksenrollen: Personalet skal delta aktivt i barnas utfoldelse og lek. De skal oppmuntres og stimuleres til fysisk utfoldelse
og bidra til at barna skal kunne mestre ulike hverdagssituasjoner, og legge til rette for ulik lek innenfor trygge rammer.
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Kunst, kultur og kreativitet 1-2 år
2-4 år
Mål: Barna skal bruke og utvikle fantasien sin, og oppleve glede i skapende prosesser.

4-6 år

Opplevelser med kunst og kultur i
barnehagen kan legge et grunnlag
for tilhørighet, deltagelse og eget
skapende arbeid. Barna skal
støttes i å være aktive og skape
egne kunstneriske og kulturelle
utrykk.
Barnehagen skal legge til rette for
samhørighet og kreativitet ved å
bidra til at barna får være
sammen om å oppleve, og å
skape kunstneriske og kulturelle
utrykk.
Fagområdet omhandler
uttrykksformer som billedkunst,
musikk, dans, drama, språk,
litteratur, film, arkitektur og
design. (Rammeplan s. 50)

Personalet skal:
• Tilby varierte barnesanger, lek
med rytmeinstrumenter, dans
og bevegelser til musikk og la
barna utrykke seg gjennom
dette.
• Introdusere ulike
formingsmaterialer, teknikker
og verktøy f.eks. malerpensel,
fargeblyant, plastelina,
fingermaling, naturmaterialer
m.m.

Personalet skal:
• Legge til rette for at barna skal
få kjennskap til og erfaringer
med ulike barnesanger,
rytmeinstrumenter, dans og
bevegelse til musikk.
• Legge til rette for bruk av ulike
formingsaktiviteter, teknikker
og verktøy f.eks. malerpensel,
fargeblyant, plastelina,
fingermaling, naturmaterialer
m.m.

Personalet skal:
• Tilby barna å lytte til ulike
musikksjangere. Oppmuntre til
at barna skaper egen musikk
og dans, som også kan
framføres for andre.
• Legge til rette for større
selvstendighet i bruk at
tegneprogram på PC, nettbrett
og smartboard.
• Legge til rette for at barna skal
bli kjent med kunst og
kunstnere

•

Tilrettelegge for bygge- og
konstruksjonslek, lek med
vann, sand, snø.

• Motivere barna til bygge- og
konstruksjonslek og
videreutvikle den

• Ta imot og benytte ulike
kulturtilbud i kommunen, f.eks.
konserter eller
teaterforestillinger.

•

Gi impulser til dramalek og
rollelek, f.eks. fra eventyr og
fortellinger. Gi tilgang til
utkledningstøy og rekvisitter.

• Gi tilgang til utkledningstøy,
rekvisitter og enkle kulisser, og
la barna delta i og skape
drama- og rollelek.
• Gi barna erfaringer med ulike
kulturelle utrykk, gjennom
eventyr, fortellinger, bilder og
musikk.

•
•

Tilrettelegge for at barna skal
kunne planlegge og avansere
bygge- og konstruksjonsleken.
Tilrettelegge for at barna kan
skape egen dramatiske utrykk
og rollespill

Voksenrollen: Personalet må ha en utforskende væremåte og vise respekt for barnas skapende prosess. Prosessen kan
like gjerne være målet som selve produktet. Barna skal gis tid til utfoldelse, støtte og veiledning i deres skapende prosesser
med ulike teknikker og materiale.
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Natur, miljø og teknologi
1-2 år
2-4 år
4-6 år
Mål: Barna skal få varierte naturopplevelser og en begynnende forståelse for betydningen av å ta vare på natur og miljø.
Barnehagen skal bidra til at
barna blir glade i naturen og
får erfaringer med naturen
som fremmer evne til å
orientere seg og oppholde
seg i naturen på ulike
årstider. Barnehagen skal
legge til rette for at barna får
et mangfold av
naturopplevelser og får
oppleve naturen som arena
for lek og læring.
Barnehagen skal legge til
rette for at barna forblir
nysgjerrige på
naturvitenskaplige
fenomener, kan oppleve
tilhørighet til naturen og gjøre
erfaringer med bruk av
teknologi og
redskaper.(Rammeplan s.
52)

Personalet skal:
• Legge til rette for at barna kan
være ute i ulikt vær og til ulike
årstider. Oppmuntre til at barna
utforsker barnehagens uteområde
.
• La barna bli kjent med og bruke
nærmiljøet til turer og
naturopplevelser. Tilrettelegge for
lek og skapende aktiviteter i
naturen med naturmaterialer.
• Gi barna begynnende kjennskap til
ulike dyr, fugler og planter som
finnes i nærmiljøet.

Personalet skal:
Personalet skal:
• Legge til rette for at barna skal
kunne oppleve glede ved å
• Skape gode opplevelser ved
være ute i naturen, uansett vær
bruk av naturen og
og årstid, både i barnehagen
brukenærmiljø gjennom hele
og i nærområdet rundt.
året, uansett vær og årstid. Ta
i bruk nærmiljøets muligheter
• Legge til rette for at barna får
til lek, læring og friluftsliv f.
erfaring med naturens
eks. i skogen, lekeplassen og
mangfoldighet og kan følge
sentrum
med på endringer i naturen
knyttet til årstidene.

•

• Skape situasjoner der vi kan
oppdage og undre oss
sammen med barna over det vi
finner i naturen. Legge til rette
for at barna får kunnskap om
og erfaringer med dyre- og
planteriket. Bruke faktabøker
sammen med barna.
• Gi barna innsikt i at man kan
bruke digitalt verktøy som PC
og nettbrett for å innhente
informasjon, kunnskap og
bilder.

Skape situasjoner der barna kan
oppdage og undre seg over
småkryp, blomster, trær, pinner,
steiner og dyrelyder.

•

Legge til rette for utdyping i
utvalgte temaer knyttet til
naturens mangfoldighet.

•

Legge til rette for større
selvstendighet i bruk av
teknologiske og digitale
verktøy
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• Bidra til å skape
miljøbevissthet ved å la barna
være med å kastesorter
søppel.

•

Lære barna å sortere søppel
og plukke opp søppel i
naturen. Skape
miljøbevissthet ved å la barna
være med å kaste/sortere
søppel. Gi kunnskap om
gjenbruk, gjenvinning og
resirkulering. Bidra til at barna
utvikler gode holdninger rundt
miljøbevissthet.

Voksenrollen: Gjennom vår væremåte skal personalet være gode forbilder og rollemodeller i alle hverdagslige gjøremål
knyttet til natur, miljø og bærekraftig utvikling.
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Antall, rom og form
1-2 år
2-4 år
Mål: Barna skal tilegne seg grunnleggende matematiske ferdigheter

4-6 år

Barnehagen skal synliggjøre
sammenhenger og legge til rette
for at barna kan utforske og
oppdage matematikk i dagliglivet,
i teknologi, natur, kunst og kultur
og ved å være kreative og
skapende.
Jobbing med fagområdet skal
stimulere barnas undring,
nysgjerrighet og motivasjon for
problemløsning. Fagområdet
omfatter lekende og
undersøkende arbeid med antall
og telling, plassering, orientering,
visualisering, sortering,
sammenligning, måling og
mønster. Det handler om å stille
spørsmål, resonnere, argumenter
og søke løsninger.(Rammeplan s.
53)

Personalet skal:
• Oppmuntre til å anvende
matematiske begreper i
naturlige sammenhenger
knyttet til vekt, mål og volum

Personalet skal:
• Gjennom sanger, rim, regler
og samtaler legge til rette for
daglige erfaringer med
grunnleggende matematiske
begreper om mengder,
størrelser, plassering, tall og
telling

Personalet skal:
• Legge til rette for at barna får
erfaringer med grunnleggende
matematiske begreper om
mengder, størrelser,
plassering, tall og telling
• Legge til rette for at barna får
erfaringer med former, vekt,
antall og volum
• Undre seg og utforske
matematiske sammenhenger i
hverdagen.

•

•

Legge til rette for erfaringer
•
• Legge til rette for videre
med preposisjoner gjennom
erfaringer med begreper som
utforsking av rom med egen
ved siden av, i midten, høy,
kropp, f.eks. oppå stolen,
lav, foran, bak, inne i og rundt
under bordet, på krakken, bak
bl.a. ved bruk av egen kropp
jakka osv.
og konkreter
Tilby materialer som puslespill, • Tilby et godt og variert utvalg
•
puttebokser, duplo,
av materialer og aktiviteter som
byggeklosser og brikker med
bidrar til erfaringer med og
ulike farger, størrelser og
•
kunnskap om former,
former, og legge til rette for
størrelser, måleenheter og
lek, sortering, klassifisering,
volum/rom, f.eks. puslespill og
utforskning og konstruksjon
enkle brettspill, eller gjennom
med disse materialene
større byggeprosjekter med
tepper, møbler, pappesker o.l.
Tilby materialer som kan
sorteres og sammenlignes

Legge til rette for å skape
forståelse for hvordan de
matematiske begreper bruker
og forstås.

Legge til rette for
konstruksjonslek oh
byggeprosjekter med lego
Sortere på en mer avansert
måte, etter farge, form etc.
Samt legge til rette for økt
matematisk forståelse ved å
snakke om størrelser,
mengder og lengder (Stor,
større, størst)
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•

Være lyttende og oppmerksom • Invitere til og la barna delta i
i forhold til den matematikken
praktiske oppgaver der de får
barnet utrykker gjennom lek og
erfaringer med å knytte tall og
hverdagsaktiviteter.
telling til konkreter f. eks, 2
skjeer, 3 kopper

•

Legge til rette for at barna kan
gjenkjenne og anvende
matematikk i lek og daglige
aktiviteter, som spill med kort,
brett og terning

•

Bidra til en begynnende
forståelse for tid gjennom
barnehagen dagsrytme og
daglige rutiner.

• Gi erfaringer med tid, kalender
og årstid gjennom aktiv
deltagelse i barnehagens
rutiner

•

Legge til rette for samtaler og
refleksjoner rundt barnas egen
forståelse og kjennskap til
klokka, kalender og tid.

Voksenrollen: Personalet skal søke kunnskap om, sette seg inn i og være bevisste på hva matematikk i barnehagen er og
bruke den aktivt i hverdagen. De skal utrykke positive holdninger til matematikk, og være positive ovenfor barnas egne
måte å løse ting på.

25

Etikk, religion og filosofi
1-2 år
2-4 år
4-6 år
Mål: Barna skal utvikle evnen til etiske refleksjoner og vise respekt og toleranse for mangfoldet i samfunnet.
Barnehagen skal la barna få
kjennskap til fortellinger,
tradisjoner, verdier og høytider i
ulike religioner og livssyn og
erfaringer med at kulturelle utrykk
har egenverdi. Barnehagen skal
skape interesse for samfunnets
mangfoldig og forståelse for andre
menneskers livsverden og
levesett. Gjennom å samtale om
og under seg over eksistensielle,
etiske og filosofiske spørsmål skal
barna få anledning til selv å
formulere spørsmål, lytte til andre,
reflektere og finne svar. Slik skal
barnehagen bidra til å legge
grunnlag for kritisk tenkning og
dømmekraft. (Rammeplan s.54)

Personalet skal:
Personalet skal:
• Oppmuntre og veilede barna til • Veilede og hjelpe barna til å
å vise omsorg for hverandre,
leve seg inn i andres
trøste og hjelpe
opplevelser, kjenne igjen egne
og andres følelser og få en
• Oppmuntre til at barna kan
forståelse av empati.
undre seg, utforske og spørre
Oppmuntre barna til å trøste og
om alt de ser og opplever
hjelpe andre• Hjelpe barna til å bli kjent med • Legge til rette for at barna kan
videreutvikle de sosiale
egne følelser som f.eks. glad,
ferdighetene å dele, forhandle
redd, lei seg, sint
og løse konflikter
•
•

Stimulere til at barna får øve
på turtaking og å dele med
hverandre
Legge til rette for at barna får
delta i markering av høytider
og tradisjoner

• Veilede barna til å hevde seg
selv og sine meninger på en
positiv måte, ved å respektere
andres meninger og følelser og
reflektere over hva som er rett
og galt
• Legge til rette for at barna kan
få kjennskap til hverandres
kultur, religion og
livsynsmessig tilhørighet, bl.a.
gjennom samtaler i hverdagen

Personalet skal:
• Stimulere til at barna kan
utvikle toleranse, respekt og
interesse for hverandres
likheter og ulikheter
• Oppmuntre barna til å stille
spørsmål og under seg over
opplevelser og fenomener
• Gi barna kjennskap til
budskapet i «Den gylne regel»
Du skal gjøre mot andre som
du vil at andre skal gjøre mote
deg.
• Veilede barna til å hevde seg
selv og sine meninger på en
positiv måte, ved å respektere
andres meninger og følelser og
reflektere over hva som er rett
og galt
• Legge til rette for at barna kan
få kjennskap til hverandres
kultur, religion og
livsynsmessig tilhørighet, bl.a.
gjennom samtaler i hverdagen
•

Hjelpe barna til å kunne se
seg selv i en større
sammenheng
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•

Legge til rette for at barna får
delta og medvirke i
solidaritetsaksjoner, f.eks.
Forut

• Legge til rette for at barna får
kunnskap om barn fra ulike
kulturer, bl. a. gjennom
solidaritetsaksjoner,
f. eks Forut
• Gi barna en introduksjon til
FNs barnekonvensjon

•

Legge til rette for at barna få
en aktiv rolle og medvirke i
planlegging av
solidaritetsaksjoner, f.eks.
forut
• Gi barna kjennskap til FNs
barnekonvensjon og hvorfor
den er viktig for alle barn.
Voksenrollen: Gjennom ord og handling skal de voksne være et godt forbilde, vise toleranse og en inkluderende væremåte ovenfor
mangfoldet i samfunnet. De voksne må søke kunnskap om ulike religioner og kulturer, Være beviste på sin egen undrende væremåte i samtaler
sammen med barna.
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Nærmiljø og samfunn
1-2 år
2-4 år
4-6 år
Mål: Barna skal få oppleve å være en del av fellesskapet og få en begynnende forståelse for demokratiske prinsipper i
samfunnet.
Barns medvirkning i barnehagens
hverdagsliv legger grunnlaget
videre innsikt i og erfaringer med
deltagelse i et demokratisk
samfunn. Gjennom utforsking,
opplevelser og erfaringer skal
barnehagen bidra til å gjøre barna
kjent med eget nærmiljø,
samfunnet og verden.
Barnehagen skal bidra til
kunnskap om og erfaringer med
lokale tradisjoner,

Personalet skal:
• Legge til rette for at barna skal
bli kjent med og trygge på
voksne og andre barn på sin
avdeling og i barnehagen –
oppleve trygg tilknytning.

Personalet skal:
• Legge til rette for at barna skal
bli kjent med og trygge på
voksne og andre barn på sin
avdeling og i barnehagen –
oppleve trygg tilknytning.
• Legge til rette for at barna skal
oppleve og utvikle samhold,
gruppefølelse og tilhørighet
• Møte barna med anerkjennelse
slik at de opplever at de er
verdifulle og en del av

Personalet skal:
• Møte barna med anerkjennelse
slik at de opplever at de er
verdifulle og en del av
fellesskapet i barnehagen
• Legge til rette for at barna selv
bidrar aktivt til inkludering og å
skape et godt fellesskap
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samfunnsinstitusjoner og yrker
slik at barna opplever tilhørighet til
nærmiljøet. Kulturelt mangfold,
ulike levevis og ulike
familieformuer er en del av
fagområdet. Fagområdet skal
omfatte kjennskap til samisk
språk, kultur og tradisjon og
kjennskap til nasjonale
minoriteter. Gjennom lek og
varierte aktiviteter skal barna få
erfaringer med å lytte, forhandle
og diskutere og få begynnende
kjennskap til
menneskerettighetene.
(Rammeplan s. 56)

fellesskapet i barnehagen
•

Oppmuntre til at barna hilser,
vinker og bruker hverandres
navn

• Oppmuntre til god bordskikk,
hilse på hverandre, si takk og
vær så god

•
•

•

•

•

•

Legge til rette for at barna skal
kunne oppleve glede i
fellesskap med andre – «vifølelsen»
Legge til rette for at barna kan
oppleve at det tas like mye
hensyn til gutter og jenter

Legge til rette for at barna
begynner å ferdes i nærmiljøet

Legge til rette for erfaringer
med enkel trafikkregler, bl. a.
ved å gå turer med vogn og
på egne ben i nærmiljøet.

• Legge til rette for å gi barna
erfaringer med at de selv og
andre er med på å påvirke
hverdagen
• Legge til rette for at barna kan
oppleve at det tas like mye
hensyn til gutter og jenter
• Legge til rette for at barna kan
hjelpe til med enkle daglige
gjøremål, som borddekking,
rydding o.l.
• Tilrettelegge for opplevelser og
erfaringer som gjør barna kjent
med nærmiljøet
• Lære barna om gårdsbruk, dyr
som er vanlige i Eina. Sau og
ku
• Gi kjennskap til trafikkregler og
hvordan vi opptrer i trafikken
når vi går på tur.

•

• Formidle begynnende

•

Oppmuntre til bordskikk,
barna skal hilse på hverandre,
si takk og vær så god
Oppmuntre til og reflektere
sammen med barna rundt hva
høflighet er
Legge til rette for erfaringer
med at man i samarbeid og i
felles aktiviteter er avhengig
av hverandre og at jenter og
gutter er likeverdige.

• Barna hjelper til med enkle
daglige gjøremål, som
borddekking, rydding o.l.
•
•
•

Legge til rette for at barna selv
kan dokumentere turer og
nærmiljø med digitale verktøy
Gi begynnende kjennskap til
historien og tradisjoner i
nærmiljøet
Legge til rette for større
bevissthet rundt
trafikksikkerhet, bl.a. ved å
snakke om dette når vi gå på
tur. Vi bruker også et
pedagogisk opplegg fra NAF,
og der blir vi kjent med Naffen
og Arne som lærer oss om
trafikksikkerhet
Gjøre barna kjent med noen
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•

Gi begynnende kjennskap til
det norske flagget og kjente
17. mai sanger

kunnskap om 17. mai og
historien rundt denne dagen

• Gi begynnende kjennskap til
samefolket, deres kultur og
levemåte

demokratiske prinsipper, bl.a
medbestemmelse
• Formidle kunnskap om 17. mai
og
historien rundt denne dagen
• Gi begynnende kjennskap til
samefolket, deres kultur og
deres levemåte
•

Sørge for at alle barn får
besøke skole de skal begynne
på for å bli kjent med skolen
og skolens område, SFO, og
uteområde.

Voksenrollen: Personalet skal respektere barnas rett til medvirkning ved kontinuerlig å reflektere over barnas muligheter til
innflytelse i hverdagen. De voksne må gjøre seg kjent med nærmiljøets muligheter og ta i bruk disse.

OVERGANGER
Når barnet begynner i barnehagen
En god tilvenning er viktig for at barnet. Vi skal i samarbeid med
foreldre/foresatte legge til rette for at barnet skal få en trygg og god
start i barnehagen. Tilvenningen må skje på barnas premisser, og i
tett dialog mellom foreldre og personalet. Det er store individuelle
forskjeller på hvor raskt barn venner seg til de nye omgivelsene. En
myk start gir et godt grunnlag for en god barnehagehverdag.
Vi inviterer barn og foreldre/foresatte på besøk på våren slik at de kan
bli litt kjent med personalet og de andre barna og foreldrene som skal
begynne på avdelingen. Her blir det delt ut informasjon om rutiner ved
oppstart og tilvenning, og beskjed om hvem som skal ta i mot dem.
Primærkontakt tar i mot ved oppstart, og er den som er mest sammen
med barnet og foreldrene/foresatte i tilvenningsperioden.
Vi følger samme rutiner om barnet begynner i løpet av barnehageåret.

Overgang mellom barnehage og skole
Vi legger til rette for at barna kan få en trygg og god overgang fra
barnehage til skole og eventuelt skolefritidsordning (sfo). Vi har et godt
samarbeid med Thune skole, der de fleste av barna skal begynne. Vi
samarbeider også med andre skoler når det er naturlig.
De eldste barna skal få mulighet til å glede seg til å begynne på skolen
og oppleve at det er en sammenheng mellom barnehage og skole. Vi
legger til rette for at de eldste barna har med seg erfaringer, kunnskap
og ferdigheter som kan gi dem et godt grunnlag og motivasjon for å
begynne på skolen. Vi skal bidra til at barna kan avslutte
barnehagetiden på en god måte og møte skolen med nysgjerrighet og
tro på egne evner.
Barnehagen, skolen og sfo utveksler kunnskap og informasjon for å
gjøre overgangen så god mulig for barna. Barnehagen innhenter
samtykke fra foreldrene for å dele opplysninger med skolen og SFO.
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Vi ønsker at barna skal få trygge relasjoner til de voksne i barnehagen,
og oppleve fast rutiner og kjente fjes hver dag.

Overganger innad i barnehagen
Tilknytning er viktig, uansett alder. Det er derfor viktig å legge til rette
for en best mulig overgang mellom avdelingene. Vanligvis skjer
overflytting i august, men dersom det blir ledige plasser i løpet av året,
kan der være aktuelt med overflytting på ander tider av året. Det
vanlige da er at de eldste blir vurdert for overgang til større avdeling.
Foreldre/foresatte får tidlig beskjed om skifte av avdeling.
Vi legger vekt på at barna skal få besøke sin nye avdeling flere ganger
før de bytter, for at de skal bli kjent med miljø på avdelingen og barn
og voksne. Da deltar de i lek og ulike aktiviteter. Det er en voksen med
fra avdelingen barnet går på. Rett før ferien deltar de også på gruppe
aktiviteter og turer sammen med den nye avdelingen.
Informasjon blir overlevert mellom avdelingene slik at de kan ta i mot
barna på en god måte. Barna får en primærkontakt når de begynner på
ny avdeling. Det er forskjell på hvordan barna tilpasser seg på ny
avdeling, så derfor er det viktig for foreldrene å sette av litt tid i
tilvenningsperioden.

Vi besøker skolen og sfo på våren før de skal begynne på skolen. I
tillegg blir barn og foreldre inviterte til en førskoledag. Vi har også
besøk av rektor, lærer og leder på skolefritidsordningen på våren.
Vestre Toten kommune har utarbeidet rutiner for overgang barnehageskole, for å sikre barna en best mulig overgang når de skal starte på
skolen. Kommunen har også laget en plan for innholdet på
førskoleklubben i barnehagene.
Du kan lese mer om Trollklubben i Årsplan del 1.

SAMARBEID
Barnehagen skal legge til rette for foreldresamarbeid og god dialog
med foreldrene. Foreldresamarbeidet skal skje på individnivå, med
foreldrene til hvert enkelt barn, og på gruppenivå. Rammeplan s. 29
Foreldresamarbeid:
Vi ser foreldrene som barnehagens viktigste samarbeidspartner.
Et godt forhold mellom foreldrene og personalet skaper trygghet for
barna. Vi mener at den daglige kontakten ved levering og henting,
samt gjensidig utveksling av erfaringer og opplevelser rundt barnet er
viktig for følelsen av trygghet. Vi prøver derfor så langt det er mulig å
være tilstede i garderoben eller å være tilgjengelige på avdelingen
både når dere bringer og henter.
Vi ønsker at dere viser interesse og engasjerer dere i det som skjer i

Personalsamarbeid:
For å skape et best mulig tilbud til barna, er det nødvendig at
personalet har et godt internt samarbeid og en felles forståelse for
arbeidet sitt. Et godt personalsamarbeid er en grunnleggende
forutsetning for å utvikle gode samarbeidsformer med foreldrene og et
godt følelsesmessig klima i barnehagen. Personalsamarbeid er
nødvendig for å kunne utnytte de menneskelige og materielle
ressursene på en god måte. Gjennom samarbeidet kan en klargjøre
arbeids- og ansvarsfordeling og finne gode rutiner for planlegging og
evaluering. Det trengs derfor en del avsatt tid til planlegging,
evaluering og diskusjon. Vi har planleggingsdager, ledermøter og
avdelingsmøter på dagtid. I tillegg har vi et personalmøte pr. måned,

31

barnehagen. Still gjerne spørsmål om eget barn eller barnehages
innhold, eller kom med synspunkter om ting dere er eller ikke er fornøy
med i barnehagen vår. Vi setter pris på tilbakemeldinger på vårt arbeid.
Vi ønsker at dere skal medvirke gjennom direkte tilbakemeldinger,
foreldresamtaler, foreldremøter, foreldrerådsmøter, samarbeidsutvalg
og i brukerundersøkelser.
Foreldresamtale- samtale mellom barnas foreldre/foresatte og pedagogisk
leder/barnehagelærer
Foreldremøte- møte for alle foreldre og alle eller deler av personalet
Foreldreråd-besår av alle foreldre i barnehagen. Det skal fremme foreldrenes
fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen
skaper et godt barnehagemiljø.
Samarbeidsutvalg-består av to foreldrerepresentanter, to representanter for
ansatte og styrer. Utvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og
samordnende organ. Utvalget fungerer som et bindeledd mellom foreldre, ansatte og
barnehagen.
Brukerundersøkelse- Det blir foretatt digital brukerundersøkelser annen hvert år,
der vi håper at alle foreldre tar seg tid til å svare.

på kveldstid.
Andre samarbeidspartnere:
Barnehagen har i noen anledninger behov for å samarbeide med
andre instanser. Dette kan f. eks være helsestasjon, PPT (pedagogiskpsykologisk-tjeneste), logoped, drøftingsteam, barnevern,
fysioterapeut, og andre fagfolk/etater etter behov. Dette samarbeidet
kan bestå av regelmessige samtaler og kontakt, veiledning, utarbeiding
av treningsopplegg o.a.
Før det settes i gang tiltak og samarbeid med de nevnte instanser
innhentes tillatelse fra foreldrene.
Barnehagen samarbeider også med skolene hvor vi har barn som skal
begynne. I Vestre Toten er det utarbeidet en plan som i varetar
overgang barnehage-skole. Denne planen er et godt utgangspunkt for
samarbeid. Planen finnes i barnehagen og kan lånes der.

PLANLEGGING, DOKUMENTASJON OG VURDERING
Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet som skal
planlegges, dokumenteres og vurderes. (Rammeplan s.37)
Planlegging gir personalet grunnlag for å tenke og handel langsiktig og
systematisk. Personalet observerer og vurderer daglig sitt arbeid. Vi
iakttar og deltar i barnas aktiviteter og vurderer våre handlinger og
barnehagens planer ut fra dette. I tillegg må vi vurdere systematisk.
Det er like viktig at det avsettes tid til dette, som til planlegging. Det er
også nyttig at de som deltar i planleggingen, deltar i evalueringen.

Foreldrene deltar også i vurderingen. Daglige tilbakemeldinger,
foreldresamtaler, foreldremøter og brukerundersøkelser er metoder vi
benytter i vår barnehage.
Foreldrenes erfaringer og vurderinger er nødvendige og interessante i
det arbeidet vi skal utføre. Det er foreldrene som kan mest om sine
barn.

Vurderingen må dekke hele barnehagens virksomhet. Dvs. det enkelte
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barns utvikling, hvordan barnegruppa fungerer, samspill mellom barn
og voksne, personalsamarbeid, foreldresamarbeid og ulike
aktiviteter/temaer vi har i barnehagen vår. Vi må vurdere de mål og
planer vi har satt oss, og endre dem om nødvendig. Det som
planlegges og vurderes ved temaer, grupper, aktiviteter og lignende
samles i permer i barnehagen slik at vi kan ta det fram igjen ved
lignende opplegg. Dette er også viktig for at barnehagen hele tiden
skal være i utvikling, og for at det skal være progresjon for barna.
På avdelingsmøter og personalmøter vurderer vi hverdagen vår
kontinuerlig. Dette for at vi til enhver tid skal ha en best mulig
barnehage for de barna, ansatte og foreldre som er her.
Vi bruker mye bilder som dokumentasjon for det vi gjør i barnehagen.

Du kan finne mer om dette i Årsplan del 1

Det er viktig at barna er med i planlegging og vurdering. Barna har
mange erfaringer fra livet i barnehagen. Gjennom observasjoner og
samtaler med barna får vi en formening om hva som er kvalitet for
barna. Barna skal få delta i vurderingen av sitt eget leke- og
opplæringsmiljø, og oppleve at de blir tatt på alvor. Vi lar de også delta
aktivt i planleggingen og vurderingen av samlinger, aktiviteter og
arrangementer. Vi gjennomfører barnesamtaler med de eldste.
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