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Innledning: 
 

Hva er en årsplan? Gjennom lov om barnehager skal barnehagen utarbeide en 

årsplan. Den skal vise hvordan barnehagen vil arbeide for å omsette rammeplanens 

formål og innhold og barnehageeierens lokale tilpasninger til pedagogisk praksis. 

Den er et arbeidsredskap for barnehage-personalet og dokumenterer barnehagens 

valg og begrunnelser. Årsplanen bygger på Forskrift om rammeplan for barnehagens 

innhold og oppgaver. Rammeplanen er en forskrift til barnehage-loven.  

                                   
Rammeplanen gir personale og samarbeidsutvalg en forpliktende ramme å arbeide 

etter i planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet. 

I årsplanen skal det settes opp MÅL for barnas opphold i barnehagen, hvordan 

målene skal nås og hvordan arbeidet skal følges opp og vurderes. 
 

Årsplanen omfatter både gjennomløpende innhold; områder vi arbeider med 

gjennom hele året som hverdagslivets organisering, samspill, omsorg, daglige 

aktiviteter, normer osv. og tidsavgrenset innhold (som for eksempel tema-arbeid, 

høytider og festdager). 

 

Det stilles krav til god kvalitet i det sosiale samspillet i hverdagen. Arbeidet med 

omsorg, danning, lek, læring, sosial kompetanse og kommunikasjon og språk skal ses i 

sammenheng og samlet bidra til barns allsidige utvikling. 

 

Barnehagens innhold er delt inn i sju fagområder som er sentrale for opplevelse, 

utforskning og læring. Barnehagen skal se fagområdene i sammenheng, og alle 

fagområdene skal være en gjennomgående del av barnehagens innhold. Fagområdene 

gjenspeiler områder som har interesse og egenverdi for barn i barnehagealder, og 

skal bidra til å fremme trivsel, allsidig utvikling og helse. De er: 
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• Kommunikasjon, språk og tekst 

• Kropp, bevegelse, mat og helse 

• Kunst, kultur og kreativitet 

• Natur, miljø og teknologi 

• Antall, rom og form 

• Etikk, religion og filosofi 

• Nærmiljø og samfunn 

 

Den enkelte barnehage må tilpasse fagområdene til det enkelte barn og 

barnegruppers interesser. Vi har også laget egne handlingsplaner der progresjon 

tydeliggjøres for hvert enkelt fagområde. Se vedlegg bakerst i årsplanen, der 

det er en kort orientering om fagområda. 

 

Årsplanen er et utgangspunkt for samarbeid med foreldrene. Den skal bidra til å 

styre og vurdere det som foregår i barnehagen. Og den skal være et grunnlags-

dokument for den enkelte pedagogiske leder og øvrige medarbeidere. 

SAMARBEIDSUTVALGET, der foreldrene er representert skal fastsette 

årsplanen. Det gir foreldrene reell medvirkning i arbeidet med barnehagens innhold.   
 

 

 

              

                            LUND BARNEHAGE 

Lund barnehage ble etablert høsten 1997. Barnehagen ble utvidet med en avd. til i 

2003. Den har to avdelinger, en småbarnsavdeling, SOLA og en storbarnsavdeling, 

MÅNEN. Vi deler ungene mye i grupper for å nå det enkelte alderstrinn best mulig. 

 

Uteområdet, området i nærheten av barnehagen. 

I barnehagen har vi arbeidet med uteområdet flere år på rad og det har blitt et 

spennende sted å oppholde seg. Vi har gapahuk og sklie/akebakke som er satt opp på 

dugnad og vi har fått en fin sykkelbane. Det er også mange fine turstier i nærheten 

av barnehagen.        
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Dessuten har skolen et flott uteområde med naturtomt- bjørkeskog, fotballbane, 

ballbinger, skøytebane og akebakke. Det ligger også inntil et jorde som egner seg til 

ski - og akeaktivitet. Løtenløyper AL kjører opp løype der. 

Vi bruker skolen lokaler dersom det er ledig. Blant annet benytter barnehagen 

gymsalen. Vi har muligheter til å bruke musikkrommet, biblioteket, osv. 

 

 

Samarbeid med skolen. 

Vi deltar på enkelte aktiviteter på skolen. Det kan være når turneorganisasjonen er 

på skolen med forestillinger. Vi vurderer hvorvidt programmet egner seg for ungene 

i barnehagen. Før jul og påske har vi verksteder i barnehagen; Da får vi hjelp av 7 

klasse. Det er stor stas for alle parter.  

 

Vi har også et godt samarbeid i forbindelse med overgangen mellom barnehage og 

skole.  Det innebærer blant annet at de ungene som skal begynne på skolen blir 

invitert til å være på skolen 2 dager på våren. 

                                          
Vi i barnehagen orienterer 1.klasselærerne om opplegg, sanger, m.m. for å lette 

overgangen og bygge videre på rutiner som er godt innarbeidet. Dersom barnehagen 

skal gi skolen informasjon om enkeltbarn ber vi om samtykke fra foreldrene til 

dette. Foreldrene skal ha innsyn i- og innflytelse på informasjon som utveksles. 

Samarbeidet fokuserer på det barnet kan og mestrer og på det  

barnet trenger spesiell støtte til.  

 

Løten kommune har utarbeidet en plan som skal sikre gode rutiner for overgangen 

mellom barnehager og skoler i Løten kommune. Formålet er å skape gode 

overgangsrutiner for alle barn, enten de går i private eller kommunale barnehager. 
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Barnegrupper fordelt etter alder –barnehageåret 2021-2022: 
 

MÅNEN–  

Antall 

barn 

Født Antall pr. alderstrinn: 

3 jenter 2016  5 barn født 2016 

2 gutter 2016 

1jente 2017  5 barn født 2017 

4 gutter 2017 

5 gutter 2018  7 barn født 2018 

2 jenter 2018 

 

SOLA -  

Antall 

barn 

Født Antall pr. alderstrinn: 

3 jenter 2019 6 barn født 2019 

3 gutter 2019 

3 gutter 2020 3 barn født 2020 

0 jenter 2020 
 

I perioder deler vi ungene inn i aldersrene grupper; klubber. 

De største ungene er   Humler, (f.16) og      

de mellomste kaller seg   Marihøner (f.17) Gresshopper (f. 18) og 

de minste er Knottene (f.19 og 20) 

 

VI SOM JOBBER I BARNEHAGEN:   

KONTOR: tlf. 62564273 Styrer: Gunn Slettvold   

SOLA: tlf. :915 83 675 MÅNEN: tlf.915 53 499 
Pedagogisk leder: Øyvind Skogen  

Pedagogisk leder: Anne Brit Kristiansen Finstad  

Assistent: Janne Berntsen Fuglebrenden 

Assistent: Edita Cimarmane 

 

Pedagogisk leder: Cindy Johannessen  

Pedagogisk leder: Øyvind Skogen  

Pedagogisk leder: Maren Hauglie Risberget 

Assistent: Inger Schjerve Palerud  

Assistent: Kristin Johansen  

Barne og ungdomsarbeider: Vigdis Lindberget 

Barne- og ungdomsarbeider: Ann Hege Hagen 
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VERDT Å VITE- «SMÅPLUKK» 
 

HENTING AV BARN. 
Hvis det er andre enn foreldre/foresatte som skal hente barnet skal barnehagen ha 

beskjed om dette. DETTE ER VIKTIG.  

 

BARNEHAGENS ÅPNINGSTID: 0715-1630 

SYKDOM Samt egne bestemmelser vedr. covid-19. 

Hvis barnet er sykt skal det holdes hjemme fra barnehagen. Dersom barnet ikke 

kan delta i lek ute skal barnet holdes hjemme fra barnehagen. Styrer avgjør om 

barnet kan gå i barnehagen i tilfeller der det er tvil. Ved behov for medisinering i 

barnehagen er det utarbeidet et skjema som fylles ut av foreldrene i hvert enkelt 

tilfelle. Det er utgitt en informasjonsbrosjyre til alle foreldre/foresatte og 

ansatte i barnehagene i Hamar, Løten, Ringsaker og Stange. Den er utarbeidet 

v/Samfunns-medisinsk enhet i Hamarregionen. 

 

Ved fravær ønsker vi beskjed til barnehagen. 

 

Hvis det skulle skje at tidligvakta er syk eller har forsovet seg kan barna leveres på 

den andre avdelingen til vikar eller vedkommende er på plass. Fra 0715 til 0730 er 

vi sammen på begge avdelinger, og det er en ansatt på jobb. 

KLÆR 

Barna skal ha hensiktsmessig tøy ut ifra årstiden. Klær/sko bør merkes så langt 

som mulig. 

Barna trenger også gode innesko/tøfler (som sitter på bena) som skal brukes hele 

året. 

Barna trenger å ha et skift liggende i barnehagen - i kurven over plassene. 

Tøy som lånes av barnehagen vaskes før det leveres tilbake.  

HA MED EGNE LEKER 

Det er ikke anledning til å ha med egne leker til barnehagen. Det er kun lov å ha 

med kosedyr som barna trenger for å sove/føle trygghet.  
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BURSDAGER                      
Alle bursdager blir markert i barnehagen med krone,  

bursdagssamling og noe godt å spise. Barnehagen sørger for noe å spise. 

Vi ber om at bursdagsinvitasjoner ikke deles ut på barnehagen. 

 

FORSIKRING. 

Løten kommune har etablert en forsikringsordning som gjelder barnehagetida. Det 

vil si at barna er forsikret i barnehagens åpningstid når barnet er i barnehagen 

eller deltar på turer/aktiviteter som ledes av barnehagens personale. 

  

DAGSRYTME/KJERNETID: 
0715 - Barnehagen åpner. 

           Frilek,  

0815 ca. Frokost for de som ønsker det. 

0930 Kjernetida starter. Ulike aktiviteter som samlingstund, 

           spill, lek, forming, gymsalaktiviteter, tur m.m. 

1130 ca. Formiddagsmat 

             Soving/hviling for de som trenger det. De aller minste sover evt. tidligere. 

             Påkledning 

1230     Utelek. Vi er ute hver dag. 

1400 Kjernetida slutter 

1430 Vi går inn igjen eller er ute resten av dagen hvis været er bra. 

         Er det kaldt og bløtt går vi inn igjen. 

         Lite måltid. Frilek 

1630 Barnehagen stenger. 

 

KJERNETIDA er den tida da vi ønsker at barna skal være i barnehagen på grunn av 

strukturerte opplegg, turer m.m. (da reiser/går vi ofte 0930) Det er greit at barna 

kommer senere, eller blir hentet tidligere innimellom, men gi beskjed og følg med på 

hva vi foretar oss. Enkelte ganger gjør vi unntak fra dagsrytmen, - f. eks når det er 

tur eller ulike arrangement. 
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                                                                FORELDRESAMARBEID                 

  
         

Vi ønsker et åpent og nært foreldresamarbeid, der foreldrene har innflytelse på 

årsplanlegging, - på vurderingsarbeid og på aktiviteter gjennom året. Vi ønsker et 

samarbeidsforhold der begge parter gir hverandre råd, hjelp og støtte, - basert på 

trygghet og tillit. 

Samarbeidet skal ta utgangspunkt i en grunnleggende respekt for foreldrenes 

kompetanse som foreldre og den rett og det ansvar de har for å oppdra sine barn 

på den måten som er riktig i forhold til deres tradisjoner, normer og vurderinger. 

 

Foreldreråd og samarbeidsutvalg 

Foreldrerådet består av alle foreldrene i barnehagen. Foreldrerådet velger en 

leder av foreldrerådet som også deltar i FAU når det er aktuelle saker 

(foreldrenes arbeidsutvalg). Lederen sitter også i Samarbeidsutvalget. 

Samarbeidsutvalget er et rådgivende, kontaktskapende og samordnende ledd 

for alle parter i barnehage, skole og SFO. SU skal gi råd om barnehagens 

virksomhet, om bruk av rammer, om innhold, drift og utvikling. SU kan være 

høringsinstans i saker som angår virksomheten.  

 

Samarbeidsutvalget ved Lund barnehage, Lund skole og SFO består av: 

2 repr. fra kommunen; politisk valgt og rektor 

2 repr. fra foreldre i barnehagen. 

2 repr. fra foreldre i skolen FAU - leder 

1 repr. fra ansatte i skolen, 

1 repr. fra ansatte i SFO  

2 repr. fra ansatte i barnehagen, der den ene er styrer 

2 repr. fra elevrådet 

1 repr. fra velforeningen  
 

 



10 

 

PLANLEGGINGDAGER:  

Barnehagen har 5 planleggingsdager i året og da er barnehagen stengt. 

Dato for planleggingsdagene er: 16.august, 5. november, 28.januar,29.-og 30 april.  

Planlegging/utviklingsarbeid i barnehagen foregår også når vi har: 

 

INTERN MØTEVIRKSOMHET: 

- Avdelingsledermøte som avholdes en gang pr uke.  

- Avdelingsmøter som avholdes en 1t. pr. uke - torsdager.  

  De minste barna på Månen  er da sammen med barna på Sola.  

- Personalmøter som avholdes en gang pr. mnd på ettermiddagen etter at 

barnehagen er stengt. Da detaljplanlegger vi ulike tema, holder ulike kurs. m. 

 

Vi har også felles personalmøte på hele huset (barnehage, SFO og skole) i løpet av 

året. 

 

KOMPETANSEUTVIKLING   
Kvalitetsutvikling i barnehagen innebærer en stadig utvikling av personalets 

kompetanse. For å skape et best mulig pedagogisk tilbud er det nødvendig at 

personalet bruker tid til planlegging, evaluering, kurs, kompetanseutvikling 

m.m. Det krever at det blir satt av tid til samarbeide. Personalets 

kompetanse er den viktigste faktoren for å kunne gi et barnehagetilbud 

med høy kvalitet. Alle ansatte deltar på kurs hvor alle er med for å få en felles 

plattform å jobbe ut fra. Dette er et utgangspunkt for videre arbeid i den enkelte 

barnehage.  

 

Vi fortsetter å arbeide godt med De Utrolige Årenes barnehageprogram i 

barnehagen. De utrolige årene i barnehagen er et utviklingsprogram for å 

styrke ansattes kompetanse rundt godt samspill og god kommunikasjon. 
Et viktig prinsipp i De Utrolige Årene (DUÅ) er å fokusere på den gode 

samhandlingen barn imellom, - og mellom barn og voksne. Dette skal ha en 

forebyggende effekt for barna, og gi de gode verktøy til å takle utfordringer. 

Dette er et kompetanseløft for barnehagen på et av de viktigste områdene vi 

arbeider med.  
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Kultur for læring: 

 
Fra høsten 2017 gikk barnehagene i regionen i 

gang med Kultur for læring. 

Målet med forbedringsarbeidet Kultur for læring 

i barnehagen, er å videreutvikle barnehagens 

pedagogiske praksis slik at barna får realisert 

sitt potensial for trivsel, utvikling og læring. 

Senter for praksisrettet utdanningsforskning 

(SePU) har ansvaret for gjennomføring av tre 

kartleggingsundersøkelser i løpet av 

prosjektperioden 2017 - 2021. Hensikten med undersøkelsene er å kunne 

videreutvikle barnehagens pedagogiske praksis blant annet på bakgrunn av 

forskningsbaserte data. Barnehagen vil her se på de ulike resultatene og reflektere 

over hva som er veldig bra og hva man bør videreutvikle. Resultatene skal alltid 

være et utgangspunkt for å forbedre eller videreutvikle barnehagens praksis. 

 

 

MILJØFYRTÅRN-BARNEHAGE: 
Barnehagen vår er miljøsertifisert. Dette innebærer at vi skal være bevisste i våre 

handlinger, og formidle gode holdninger til barn, foreldre og ansatte i forhold til 

miljøarbeid. Vi skal legge til rette for at barna får gode 

naturopplevelser, og lære dem å ta vare på natur og miljø.   

Vi ønsker at dette skal gjenspeiles i ungenes hverdag. De skal få 

bevissthet om og kjennskap til miljøvern.  Vi ønsker å overføre 

miljøvennlige holdninger og gi opplæring i praktisk miljøarbeid.  
Vi vil jobbe med søppelsortering, gjenbruk og benytte naturmaterialer til blant 

annet formingsaktiviteter og lek. Vi ønsker å bruke flest mulig miljømerkede 

produkter, samt ha fokus på eget forbruk. 

Vi ønsker å ha barna med på tiltak som viser at de også kan være aktive 

bidragsytere til et godt miljø, gjennom å la dem være aktive deltagere i 

miljøaktiviteter, få kunnskap om hvorfor og hvordan vi sorterer søppel og sparer 

energi. Barnehagen serverer økologisk melk, havregryn og enkelte andre matvarer.  
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Trafikksikker barnehage:   
Barnehagen er godkjent som Trafikksikker barnehage. Det innebærer 

at visse kriterier må være oppfylt. De tar for seg tre hovedområder. 

Noen av punktene handler om barnehagens arbeid i hverdagen, mens 

andre retter seg mot foreldrene. Det handler om å ivareta barnas 

sikkerhet på best mulig måte; som god sikring i bil, ha et bevisst forhold til egen 

atferd i trafikken og være gode forbilder for barna.  

Vi har utarbeidet skriftlige rutiner,” kjøreregler”, for når vi er ute på tur, som vi 

ansatte følger når vi skal ut i trafikken, - enten det er til fots eller med et 

transportmiddel. Vi snakker mye om trafikkregler når vi ferdes langs veien, - om 

hvor viktig det er å gå godt langs sida på vegen og følge med på bilene som kommer. 

Vi ser oss godt til begge sider. Det er alltid en voksen først og bakerst i rekka og 

ungene går to - og to. Vi benytter refleksvester på tur langs veien. Underveis 

stopper vi opp ved skiltene vi ser. Det ungene erfarer, gir best læring. 

Barnehagen følger Trygg Trafikk sin anbefaling om at barnehager som innkjøper av 

transporttjenesten stiller krav til transportselskapene om å stille med en buss som 

er egnet for å transportere barnehagebarn, og ber om busser med 3 pkt. – seler. 

Vi benytter jevnlig Trygg Trafikk sitt pedagogiske opplegg om Tarkus og 

vennene hans. Tarkus er med oss på tur og er stadig innom samlinger i 

barnehagen, og vi har utarbeidet et Årshjul for hva vi skal innom når det 

gjelder trafikkopplæring for barna.  
 

HOPP- Helsefremmende Oppvekst.  

Løten kommune har en målsetning om å skape en sunnere 

livsstil blant barn og unge. Helse- og familietjenesten har 

jobbet med dette gjennom et samarbeid med barnehage, 

foreldre og foreningsliv. Høsten 2017 ble 

samarbeidsprosjekt HOPP etablert. Løten kommune er 

den eneste kommunen i Hedmark som jobber med dette prosjektet. Fra 2019 er det 

barnehagene i Løten kommune som driver HOPP prosjektet videre ved å fokusere på 

mat, aktiviteter og gode vaner i hverdagen. Vi skal være med på å bygge sunn livsstil 

hos barn og unge for å gi bedre læringsforhold, økt trivsel og forebygge 

livsstilssykdommer og inaktivitet. Målet er også at barn skal bli glad i fysisk 

aktivitet og samtidig får utviklet sine motoriske ferdigheter.  
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Barna er i barnehagen store deler av dagen og det er vår jobb å motivere barna til 

fysisk utfoldelse. Det er anbefalt at alle barn er i fysisk aktivitet med høy 

intensitet hver eneste dag. Vi tilrettelegger slik at aktivitetene blir lystbetont. 

Kosthold er en viktig del av prosjektet og barnehagene har blitt enda mer bevisste 

på valg av pålegg og at varmmaten er sunn og lages fra bunnen av. Vi bruker mye 

frukt og grønnsaker og skal sikre at barna får kjennskap til et variert kosthold med 

fokus på smaksglede. 

For å nå målsetningen er det opprettet et eget forum i kommunen som løfter 

hverandre opp og frem, representert ved en HOPP-koordinator fra hver barnehage. 

De øker den fysiske aktiviteten i hverdagen og tilrettelegger slik at aktivitetene er 

lystbetonte. Med tanke på motorikken er det utarbeidet et årshjul med fokus på 

ulike momenter innenfor motorikk for hver måned.  
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PEDAGOGISK INNHOLD: LOVGRUNNLAGET: 

Barnehagen følger retningslinjer fra” Lov om barnehager” og” Rammeplan for 

barnehager”. Rammeplanen bygger på det grunnlaget som er nedfelt i lov om 

barnehager: 

 

Barnehagelovens formålsbestemmelse lyder (Barnehageloven § 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.  

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, 

hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha 

rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.  

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den 

skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap 

og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for 

diskriminering.”  

 

Om barnehagens innhold sier loven (Barnehagelovens §2): 

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet.  

” Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og 

aktiviteter. 

Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle 

bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur.  

Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at 

alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap. 

Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med 

utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter. 

Barnehagen skal ha en helsefremmende og en forebyggende funksjon og bidra til å utjevne 

sosiale forskjeller. 

Departementet fastsetter en rammeplan for barnehagen. Rammeplanen gir retningslinjer for 

barnehagens innhold og oppgaver. 

Barnehagens eier kan tilpasse rammeplanen til lokale forhold. 

Med utgangspunkt i rammeplan for barnehagen skal samarbeidsutvalget for hver barnehage 

fastsette en årsplan for den pedagogiske virksomheten. 

Med utgangspunkt i ovenstående er det opp til hver barnehage å utforme virksomheten; når det 

gjelder satsningsområder, tema o. s. v.  
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     Barnehagens visjon:                    

 

  Vår barnehage skal gi grunnmuren for sterke 

    røtter, gode relasjoner, glede og vekst. 

 
 

MÅL:   

➢ Vi skal sørge for et godt psykososialt miljø i barnehagen der alle barn og voksne 

trives.  

 

➢ Barna i vår barnehage skal utvikle gode grunnleggende ferdigheter.                                                

                    

Vi skal skape trygghet for det enkelte barn. Alle barn skal oppleve trygghet og omsorg, og møte 

positive voksne, som kan gi de omsorg og varme. 

Det enkelte barn skal bli sett og hørt og få en positiv oppfatning av seg selv, få følelsen av å 

mestre noe på sitt nivå.  

Alle barn skal utvikle gode ferdigheter, kunnskaper og holdninger. 

Barna skal utvikle toleranse og respekt for hverandre, 

at de skal vise omsorg overfor hverandre samt lære seg å ta kontakt på en positiv måte. 

 

Vi skal gi barna trening i å ta egne avgjørelser og gi uttrykk for synspunkter i samsvar med 

alder og modenhet. Vi vil gi barna trening i å ta ansvar for egne handlinger ut fra sine 

forutsetninger. 

 

Vi skal bidra til at det enkelte barn utvikler et godt muntlig språk - som redskap for inntrykk og 

som uttrykksmiddel for egne tanker og følelser. 

 

Vi skal legge til rette for at ungene utvikler kroppsbeherskelse, 

-grunnleggende grovmotoriske og finmotoriske ferdigheter, 

gjennom allsidige og varierte opplevelser og utfordringer  

 

Vi vil at glede og humor skal være en del av hverdagen. 

Vi ønsker at alle foreldre skal oppleve tilhørighet til barnehagen. 
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Barn og barnesyn :               

 

Barn skal møtes som likeverdige individer, og de voksne i vår barnehage skal ha respekt for 

barnet og barnets opplevelsesverden. Barns liv påvirkes av omgivelsene, men barn påvirker også 

sine egne liv. Barnehagen skal gi rom for barnas ulike forutsetninger, perspektiver og erfaringer 

og bidra til at barna, i fellesskap med andre, utvikler et positivt forhold til seg selv og tro på 

egne evner. Barn skal utvikle seg og bli den beste utgaven av seg selv.  

Barna skal møtes med empati og få mulighet til å videreutvikle egen empati og evne til tilgivelse. 

I dette arbeidet er det også viktig at vi jobber med barnets evne til å mestre motgang. 

For oss handler barn og barndom om at barn skal få være barn. Hverdagen skal være fylt med 

humor og glede, lek, natur, medvirkning og voksne som er tilstede og engasjert i møtet med det 

enkelte barn.  

 

Vårt syn på barn:  

 

Barnesyn defineres som hvordan den voksne oppfatter, møter og 

forholder seg til barn. 

 

 

✓ Alle barn skal få oppleve seg selv som verdifulle og godtatte. Barn er subjekt i eget liv. 

✓ Barn er sosiale og ønsker å være en del av et fellesskap.  

✓ Barn trenger kjærlighet, nærhet, trygghet og omsorg 

✓ Barn er aktive, nysgjerrige, forskende og kontaktsøkende. 

✓ Barn er selvstendige individer med egne tanker, meninger og følelser. 

✓ Barn er alle unike og forskjellige. Vi skal ta vare på mangfoldet. 

✓ Barn er kompetente:  

➢ De kan/ vet og gjør, hvis de får lov og mulighet. 

➢ De er sansende og følelsesrike. 

➢ De har egne meninger. 

✓ Barn er lek, humor, fantasi, latter og glede. 

✓ Barn kan ha det vanskelig, men de er ikke vanskelig. 

✓ Barn vil klare sjøl, men vil trenge støtte på veien til å mestre eget liv.  
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OMSORG, LEK, DANNING og LÆRING:  

OMSORG: 

Barnehagen skal gi barna mulighet til å utvikle tillit til seg selv og 

andre. I barnehagen skal alle barna oppleve å bli sett, forstått, 

respektert og få den hjelp og støtte de har behov for. Barnehagen skal 

aktivt legge til rette for omsorgsfulle relasjoner mellom barna og 

personalet og mellom barna, som grunnlag for trivsel, glede og 

mestring. Personalet skal arbeide for et miljø som ikke bare gjør barna 

til mottakere av omsorg, men som også verdsetter barnas egne 

omsorgshandlinger. Det er viktig at vi ser og anerkjenner disse handlingene.  

I vår barnehage jobber vi for at:  

✓ Barna skal oppleve trygghet i barnehagen og opplever gode relasjoner til andre barn 

og voksne. 

✓ Barna skal oppleve å bli møtt med åpenhet, varme, interesse og få god omsorg fra de 

ansatte. 

✓ Barna skal oppleve et dagligliv hvor de voksne lytter, støtter og gir utfordringer.  

✓ Vi ansatte er lydhøre for barns uttrykk og imøtekommer deres behov for omsorg og 

sensitivitet. 

✓ Barna tør å si fra til en voksen dersom noe ikke er bra. 

✓ Vi ansatte har og utvikler god kunnskap om tilknytning og småbarnas behov i 

barnehagen. 

✓ Vi ansatte må være gode rollemodeller, ved å utøve positive handlinger overfor barn 

og hverandre. 

✓ Vi ansatte fortsetter å bruke metodene i De Utrolige Årenes barnehageprogram.  

LEK:  

Barnehagen skal ivareta barnas behov for lek og personalet skal være 

bevisst på egen rolle og deltakelse i barns lek. Lek er barns væremåte og 

lekens egenverdi skal anerkjennes i barnehagen. I barnehagen skal alle 

barn «oppleve glede, humor, spenning, og engasjement gjennom lek- alene 

og sammen med andre. Lek er den viktigste aktiviteten for barns 

utvikling og læring. Gjennom leken utvikles og videreutvikles sosiale, 

språklige og kroppslige ferdigheter. I et lekende fellesskap legges 

grunnlag for barns vennskap. 

I vår barnehage jobber vi for at:  

✓ Vi ansatte har god kunnskap om barns utviklingstrinn i lek og lekens egenverdi. 

✓ Barna har voksne som er tilgjengelig og støtter, inspirerer og oppmuntrer dem i deres 

lek. 

✓ Barna opplever voksne som gir tid og rom for lek og er åpne for spontanitet. 

✓ Barn lærer mye hver dag gjennom lek.  

✓ Barna opplever ansatte som er deltagende i lek. 

✓ Barn skal ha et stimulerende og variert lekemiljø som gir næring til leken.  



                                           

 

 

18 

✓ Barna må ha tilrettelagt et godt lekemiljø og TID til at den gode leken kan utvikle seg. 

 

DANNING:  

Barnehagen skal støtte barna i å forholde seg prøvende og nysgjerrig til 

omverdenen og bidra til å legge grunnlag for modig, selvstendig og 

ansvarlig deltakelse i demokratiske fellesskap. Barnehagen skal fremme 

samhold og solidaritet samtidig som individuelle uttrykk og handlinger skal 

verdsettes og følges opp. Barnehagen skal bidra til at barna kan forstå felles verdier og normer 

som er viktige for fellesskapet. Barnehagen skal bidra til å fremme barnas tilhørighet til 

samfunnet, natur og kultur. Barnehagen skal fremme danning. Danningsprosessen handler om å 

tilegne seg verdier, normer, tanker og handlingsmåter som er viktige for å kunne delta i 

felleskapet. En viktig del av denne prosessen er å støtte barna i utviklingen av god selvfølelse. 

I vår barnehage jobber vi for at:  

✓ Barn har toleranse overfor hverandre, viser omsorg og tar kontakt på en positiv 

måte. 

✓ Barn og voksne har trygge, positive og gode relasjoner, trives sammen og har respekt 

for hverandre. 

✓ Vi ansatte er anerkjennende i møte med barn og er bevisste rollemodeller. 

✓ Det er gode samtaler mellom barn og voksne. 

✓ Barn får medansvar i hverdagen  

✓ Barn får bekreftet sine tanker og følelser. 

✓ Barn opplever at de er kompetente og får oppgaver de kan mestre. 

✓ Barn opplever at de de er viktige for fellesskapet og de får bidra. 

 

LÆRING:  

Barnehagens pedagogiske praksis skal bygge på et helhetlig læringssyn 

hvor omsorg, danning, lek, læring, språk og sosial kompetanse henger 

sammen. Barn lærer gjennom lek og samspill med andre.  

Barnehagen skal tilby rike og varierte opplevelser og erfaringer og gi 

rom å for- og anerkjenne undring, utforsking og nysgjerrighet. Barnet 

skal møte utfordringer tilpasset sitt utviklingsnivå, både i formelle aktiviteter og i spontane 

sammenhenger i hverdagen. 

I vår barnehage jobber vi for at: 

✓ Barna skal oppleve trygghet, tilhørighet, forutsigbarhet og trivsel i barnehagen.  

✓ Personalet er aktivt involvert i barnas aktiviteter. 

✓ Vi tilrettelegger meningsfulle aktiviteter som engasjerer barna. 

✓ Vi jobber i smågrupper/aldersinndelte grupper for å nå det enkelte barn. 

✓ Barna får hyppige tilbakemeldinger som legger vekt på læringsprosessene og 

oppmuntrer til videre deltakelse. 

✓ Læring i hverdagsaktiviteter og deltar i gjøremål i barnehagen 

✓ Barn lærer mye hver dag, gjennom lek, og det er tid og rom for lek.  

✓ Barna skal få bruke kroppen og alle sine sanser i læringsprosesser. 

✓ Det er god kvalitet på det pedagogiske arbeidet. 
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Barns medvirkning:  
  

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

Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltagelse i planlegging og vurdering av barnehagens 

virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet".  

(Barnehageloven § 3 Barns rett til medvirkning) 

Barns medvirkning handler om likeverd, respekt og innflytelse og om å bli tatt på alvor. Det 

handler om å bli spurt, lyttet til og mulighet til påvirkning ut fra sine forutsetninger og innenfor 

akseptable rammer. Vi voksne må ta ansvar for at medvirkning skjer. Barnehagen må observere 

og følge opp alle barns ulike uttrykk og behov. 

Reell medvirkning som inkluderer både medbestemmelse og selvbestemmelse.  Medbestemmelse 

er å bestemme sammen med andre og ha innvirkning.  

Ungene kan f. eks komme med forslag om hvilke sanger vi skal synge, hvilke bøker som skal leses, 

hvor turen skal gå, hva slags aktiviteter vi skal gjøre i gymsalen m.m.  

Ungene kan velge hva slags frukt de skal servere.  

Være med på å bestemme hva slags regler vi skal ha. Vi vil ha dager da ungene kan bestemme 

aktiviteter.  

Selvbestemmelse er å bestemme selv og ta egne valg. Å få mulighet til selvbestemmelse er viktig 

for å få en god selvfølelse, for å tørre å hevde sine meninger, stå imot gruppepress. 

I frilek kan ungene bestemme hvor de skal leke, og med hva og med hvem de skal leke sammen 

med. Rope opp hvem som skal vaske hender. 

Bursdag; Få bestemme bursdagssamling; velge hvem som skal sitte ved siden av ved måltidet m.m. 

Måltidet: Bestemme bordsang. Velge pålegg., velge varmrett. 

Åpne avdelinger - barna kan bestemme hvor de vil være.  

På våren kan de eldste vurdere været i forhold til klær/vurdere om de må ta på mer tøy. 
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Satsningsområder: 

Vi vil også i år særlig vektlegge og arbeide med BARNETS SOSIALE KOMPETANSE gjennom 

hele året.  Vi skal sørge for at barn utvikler god sosial kompetanse. 

 

 

Sosial kompetanse dreier seg om kunnskaper, ferdigheter, 

holdninger og motivasjon vi trenger for å kunne samhandle 

med andre mennesker. 

Det kan f. eks. være å legge opp til situasjoner der barna deler 

med og hjelper hverandre eller utnytte situasjoner der barna 

kan få trening i å inngå kompromisser i samarbeid med andre, -i 

LEK, - i konflikt-situasjoner o. s. v.  

Rammeplanen utdyper personalets ansvar for barns omsorgs- og læringsmiljø og for å fremme 

positive handlinger som motvirker avvisning og mobbing.  

Kort om noe av det vi gjør når vi arbeider med sosial kompetanse: 

Trening i Sosiale ferdigheter: 

- Vi oppfordrer ungene til å vente på” tur” når det er noen som sier noe, vise respekt for den 

som snakker til, å vente på tur når de vasker seg, når de står i kø for å trekke ryddelapp.  

Øve opp evnen til å innordne seg, vise hensyn. Samtidig er det viktig å øve opp evnen til å ta 

initiativ, komme med forslag, tørre å si det en har på hjertet. 

Alle hjelper til med å rydde opp etter leken (selv om de ikke har lekt der). 

- Matgruppe, stelle i stand for andre. 

- Sende pålegget til hverandre ved matbordet. - bordekker deler ut frukt til de andre ungene 

- De større hjelpe de mindre, med å hente tegnepapir, hente bøtter og spader. 

- Vi observerer det som skjer i konflikter og oppfordre ungene til å finne løsning på problemet 

sjøl (mens vi er aktivt til stede). Øve opp evnen til å finne løsninger som alle kan akseptere. 

Vi deler ungene inn i lekegrupper der de må forholde seg til hverandre og finne på i fellesskap. 

Det er en voksen med på gruppa som inspirerer og støtter. 

Vi benytter DUÅ i dette arbeidet. Hele personalgruppa har gått på kurs og nyansatte får en god 

innføring i verktøyet.  

 

 

LEKEN: Vi skal sørge for at barna utvikler god lekekompetanse. 

Leken er et viktig hjelpemiddel for å øve opp evnen til sosial kompetanse og til utviklingen av 

språk. Vi ønsker å arbeide med at leken skal få plass og TID i barnehagen. Vi må gi leken næring i 

form av opplevelser og materiell. 

Hva betyr leken for barnet? Først og fremst gir leken glede. Samtidig kan leken også være 

problemløser. Gjennom lek kan barnet utforske miljøet rundt seg og bearbeide det som er 

vanskelig i omgivelsene eller i seg selv. Gjennom leken fremmes også barnets utvikling på alle 

områder. I leken utvikler og styrker barnet sin identitet og selvfølelse. Den sosiale leken krever 

visse ferdigheter; barnet må kunne gi og ta - og handle ut fra de krav som stilles til deres rolle i 

samspill med andre. 

Leken skal ha gode vilkår og krever praktisk tilrettelegging. Først og fremst skal de voksne ha 

respekt for barnas lek og den frihet som ligger i leken. Det vil si at barna må ha tilrettelagt et 

godt lekemiljø og TID til at den gode leken kan utvikle seg. 
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I leken spiller kommunikasjon en viktig rolle. I leken skjer det stadige omskiftninger, leken 

skifter karakter og går helt inn i nye spor. Mye læring og sosial kompetanse blir utviklet gjennom 

dette. Et barn som har lekt mye rollelek vil være godt rustet til å delta aktivt i samspillet med 

andre. 

 

OG SIST, MEN IKKE MINST: Å LEKE ER ET MÅL I SEG SELV. Barn leker fordi det er moro å 

leke! 

 

SPRÅK: 

Vi vektlegger å arbeide for at barna skal utvikle gode språklige ferdigheter. 

Språkstimuleringen skal være en naturlig del av barnehagen –hverdagen. Det er viktig å la barna 

bruke språket aktivt i alle situasjoner.  

Vi vil drive systematisk språkstimulering med jevnlige innslag av blant annet samtale, 

høytlesning, la barna fortelle, lytte til hverandre, gjenfortelle, bruke rim, regler, og 

rytme. 

 

Førskolealderen er den viktigste perioden for utviklingen av talespråket. I barnehagen må alle 

barn få varierte og positive erfaringer med å bruke språket som kommunikasjonsmiddel, som 

redskap for tenkning og som uttrykk for seg selv. Språket er intimt forbundet med intellektuell, 

sosial og følelsesmessig utvikling. Å STIMULERE BARNS SPRÅK ER EN AV DE VIKTIGSTE 

OPPGAVENE I BARNEHAGEN. Gjennom aktiv bruk av språket fremmes barnets totale 

utvikling.  

 

FYSISK AKTIVITET: 

Vi vektlegger også å jobbe aktivt med FYSISK AKTIVITET fordi det UTVIKLER HELE 

MENNESKET; SELVFØLELSEN OG LÆRING PÅ ALLE OMRÅDER. GJENNOM KROPPSLIGE 

AKTIVITETER LÆRER BARN VERDEN OG SEG SELV Å KJENNE. Vi skal sørge for at ungene 

utvikler gode motoriske ferdigheter. 

Barn er kroppslige og i bevegelse, og de uttrykker seg mye gjennom kroppen.  

Det å få bevege seg er helt avgjørende for barn, og viktig for både selvfølelse og kognitiv 

utvikling (som handler om hvordan barn utvikler evnen til å tenke, behandle informasjon og løse 

problemer). Barn må få inn grunnleggende kroppslige ferdigheter tidlig. Ved sanseinntrykk og 

bevegelse skaffer barn seg erfaringer, ferdigheter og kunnskaper på mange områder. Barns 

kontakt med andre barn starter ofte med kroppslige signaler og aktiviteter. Dette har igjen 

betydning for utvikling av språk og sosial kompetanse. Vi vil gi barna positive opplevelser og legge 

til rette for glede og mestringsfølelse ved allsidig fysisk aktivitet.  

Vi må tilrettelegge for variasjon, og selv være aktive i forhold til 

aktivitetene.  Barnets omgivelser, både inne og på uteområdet, skal stimulere og motivere 

til bevegelse og dermed fremme barnas motoriske utvikling.  

 

 



                                           

 

 

22 

 

Orientering om observasjonsmateriale vi bruker i barnehagen: 
 

For å kartlegge språket benytter vi TRAS (Tidlig registrering av språkutvikling), 

som er et observasjonsmateriell for språk og språkutvikling hos barn i barnehagen. 

Materiellet gjør det blant annet mulig å vurdere et barns språkutvikling i forhold til 

det som er forventet på ulike alderstrinn. TRAS er myntet på barn mellom 2 og 5 år. Det følger 

med ei TRAS - håndbok, der det er det knyttet tre spørsmål til hvert alderstrinn fra de ulike 

observasjonsområdene: Samspill, kommunikasjon, oppmerksomhet, språkforståelse, språklig 

kunnskap, uttale, ordproduksjon og setningsproduksjon.  

Materiellet gjør det blant annet mulig å vurdere et barns språkutvikling i forhold til det som er 

forventet på ulike alderstrinn. 

Det er ønskelig at alle barnehager i kommunen gjennomfører språkobservasjonen og fyller ut 

skjemaet TRAS. TRAS gir verdifull informasjon til lærere som overtar barn fra barnehager. 

Dersom informasjon om enkeltbarn skal overføres, skal det være gitt samtykke fra 

foreldre/foresatte om dette. 

” Alle Med”(2006) Det er et observasjonsmateriale som er utviklet i Egersund kommune i 

samarbeid med Senter for atferdsforskning ved universitetet i Stavanger. Dette er et 

observasjonsmateriell som vi bruker på alle barna i barnehagen, og det er et lettfattelig 

observasjonsskjema der barnets utvikling kommer fram.  

Det er et skjema som følger barnet gjennom hele barnehagetiden og gir et bilde av barnets 

mestring. Barnets sosiale utvikling er vektlagt i observasjonsmateriellet. Selve skjemaet er 

utformet som en sirkel. Det er viktig å se at barnets utvikling, mestring, ferdigheter og adferd 

slik den avtegnes i ALLE MED – sirkelen bare er en del av den 

sammensatte prosessen som et barns utvikling er. 

 

Det er en hjelp i det pedagogiske planleggingsarbeidet og et 

hjelpemiddel i forbindelse med forberedelser til foreldresamtaler. 

Utfylling av skjemaet skal ta utgangspunkt i barnets mestring i barnehagen, men det er 

også viktig å notere det barnet mestrer hjemme. Vi vil dele ut skjemaet til foreldrene på 

det aktuelle alderstrinnet. Dersom noen vil reservere seg mot at vi kartlegger deres barn 

er det muligheter for det.  

 

 

 

 

Hva gjør vi så med resultatet av kartleggingen? 

Internt pedagogisk arbeid: Vi vil kunne danne oss et bilde av det enkelte barns utvikling. Dersom 

barnet ikke viser mestring i forhold til det som er forventet for alderen, må vi vurdere hva slags 

aktiviteter barnehagen har tilbudt barnet.  

Kanskje viser det også mangler ved det pedagogiske tilbudet vi gir. 

Ved å se på skjemaene samlet kan det komme fram områder barnehagen må jobbe mer med (f. 

eks motorikk). 

 

 

 Eksternt samarbeid: Observasjonene vil i noen tilfeller være med på å fange opp tidlig 

bekymring for et barn. Det vil da være nødvendig å bruke mer utfyllende observasjonsmateriell 
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innen ulike områder for å få en mer detaljert kartlegging av barnet og det vil være et godt 

hjelpemiddel når en skal skrive pedagogisk rapport (som skal følge med henvisning til PPT). 

Dersom det er behov for å henvise til en annen instans ber vi om skriftlig samtykke til det.  

 

 

 

SAMARBEIDSPARTNERE: 

 

Helsestasjonen:  

Vi har jevnlig kontakt i forbindelse med å søke råd knyttet til smittevern og veiledning.    

Helsestasjonen har som formål å forebygge medfødte og ervervede sykdommer, også 

tannsykdommer og skader på barn og å fremme barns fysiske og psykiske helse. Helsestasjonen 

er også aktive i forhold til å fange opp barn med språkvansker. 

Også denne høsten er de i gang igjen med et prosjekt” De utrolige årene” som er et 

veiledningsprogram som vil hjelpe familier som strever litt i forhold til barn med utfordrende 

adferd.  

 

 

Pedagogisk Psykologisk Tjeneste: 

PPT gir hjelp, råd og veiledning til barn, unge foreldre og personalet barnehager.  

Tjenesten skal i nært samarbeid med andre rettledningstjenester, hjelpe barn, foresatte og 

personalet med å utvikle gode læringsvilkår for barn som trenger særlig hjelp. 

Løten, Stange, Hamar og Hedmark fylkeskommune etablerte, i 2008, fylkets største PPT. 

Hamarregionens Interkommunale Pedagogisk Psykologisk Tjeneste, - HIPPT, som holder til i 

IBM-bygget ved Vikasenteret - Ottestad. Vi forholder oss til Førskoleteamet.  

 

Barnevernstjenesten: 

Barneverntjenesten har som mål å prøve å skape tilfredsstillende forhold for  

barn og unge i hjemmet. 

                                                                                
SPED- OG SMÅBARNSTEAM 

Det er jevnlige møter der alle instanser ovenfor er representert. Teamet er opprettet for å gi 

tidlig hjelp til barn som trenger ekstra hjelp og støtte. Det er et lavterskeltilbud der 

barnehageansatte, foreldre og ulike instanser skal kunne ta opp saker der det er behov for 

tverrfaglig drøfting. Foreldre skal kunne melde saker, - direkte eller via barnehage, 

helsestasjonen etc. Styrer og pedagogisk leder deltar ved behov.  

 

            

 

 

 

 

http://www.karmoy.kommune.no/tema/helse/copy_of_barnevern/resolveuid/d74d0c471f8f9b2a8d3a02ab2d002271
http://www.karmoy.kommune.no/tema/helse/copy_of_barnevern/resolveuid/d74d0c471f8f9b2a8d3a02ab2d002271
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Temaperioder barnehageåret 2021/2022: 

Dette barnehageåret har vi valgt å sette ekstra fokus på to av de totalt syv fagområdene som er 

i Rammeplanen. Det første halvåret vil vi arbeide med språk og neste halvåret så vil matematikk 

være i fokus. Disse to fagområdene kan ikke ses som separate motsetninger, men som en del av 

en større helhet. Alt henger naturligvis sammen. Språk og matematikk har en helt klar 

sammenheng. For å benytte for eksempel begreper som over/under/i/på og lignende, så bruker 

man blant annet det verbale språket. Vi vil likevel forsøke å dykke litt dypere ned i ett 

fagområde om gangen. Avdelingene vil naturligvis ha litt ulik tilnærming til disse, da dette er 

avhengig av blant annet alder, forståelse og tidligere erfaringer. Vi vil ha barnas interesse og 

nysgjerrighet som veiviser for hvordan vi arbeider med fagområdene. Vi vil legge til rette og 

deretter observere barnas interesser og bruke dette som utgangspunkt for veien videre. Den 

blir derfor litt til mens vi går. Det er da vi alle er i utvikling, endring og sammen kan bygge på 

barnas tidligere erfaringer. 

             TEMA-PERIODER SOLA: August – Desember 

«Kroppen i møte med kommunikasjon, språk og tekst»  

Barna er helt avhengig av å være i dialog med andre for å styrke sin sosiale, relasjonelle og 

språklige kompetanse. Derfor er det av stor betydning at barna møter omverdenen som gir de 

rikelig med språklige erfaringer.  

Barn tilegner seg kommunikasjonskompetanse gjennom både kropp og verbalt uttrykk og dette 

skal vi i personalet ha ekstra fokus på. Dette vil komme til uttrykk i barnas miljø og vi vil ha 

mange konkreter som er knyttet til det hverdagslige og det barna er opptatt av iht.  alder og 

modenhet. Det er naturlig for barn å ha fokus på meg og mitt og min familie og derfor vil vi 

knytte den perioden tett opp mot det.  

Bøker er også naturlig å benytte og vi skal være bevisst på å lese både for og med barn. Dette 

kan betegnes som høytlesning og dialogisk lesning for barn. Det å benytte barnetilpasset tale er 

også noe som er sentralt som kort fortalt innebærer å legge stemmeleie noe høyere og tune seg 

inn på barna. Tydelig og rolig tempo med trykk på enkelte ord er også av betydning. Vi ønsker 

blant annet å ha bokstaver, tall og bilder av ulike situasjoner som barna kan relatere seg til være 

synlig i det fysiske miljøet slik at barna får en begynnende kjennskap til dette.  

 

Mål: Vi skal bidra til at barna får varierte språklige erfaringer som bidrar 

til å styrke relasjonene mellom alle individer i barnehagen.  
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 TEMAPERIODER -SOLA: Januar – Juli 

«Kroppen i møte med antall, rom og form» 

 

Det kan for mange virke veldig skolepreget å benytte matematikk i barnehagen, men alle 

mennesker er i møte med matematikk hver dag. Vi omgir oss med mye matematikk som vi kanskje 

ikke der og da forbinder med nettopp dette. Det kan f.eks. være ulike geometriske former, tid, 

antall og mye annet. Vi vil naturligvis ha en mer lekpreget tilnærming i barnehagen.  

 

For de yngste barna så vil vi i personalet ha et ekstra fokus på å benevne matematiske begreper. 

Dette kan f.eks. være preposisjoner, form, størrelse, vekt, lengde, tall o.l. Vi vil arbeide for å 

tilrettelegge et fysisk miljø både inne og ute som kan stimulere barnas nysgjerrighet omkring 

fagområdet. Dette kan blant annet være konstruksjonsmateriell, formingsmateriell, spill, 

sorteringsmateriell mm. Vi vil også benytte bøker, eventyr, regler og sanger som inneholder 

matematiske begreper. Og vi vil at barna skal få erfare variert musikk der rytme er en 

matematisk tilnærming.  

Det skal være en naturlig del av barnehagehverdagen, som for eksempel i lek, samlingsstund, ved 

måltidene mm.  

 

Mål: 

Vi skal bidra til at barna erfarer og utvikler matematisk kompetanse. Dette 

skal komme til uttrykk i organisert og i barnas egeninitierte lek.  
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               Tidsavgrenset innhold på avdeling Sola.  

                  Barnehageåret 2021/2022: 

 

Måned Emne/ 

Innhold 

Arbeids-måter Pedagogiske mål Handlings 

-mål 

August 
 

 

Bli kjent i 

barnehagen 

 

 

 

 

Familien min 

 

Vi følger dagsrytmen 

nøye. Frilek  

samling, sang 

Navnesanger. 

 Enkle rim og regler. 

Vi ønsker at barna får en god 

start på barnehageåret, og 

at barna skal bli kjent med 

rutiner for å føle trygghet. 

Vi ønsker at de skal bli kjent 

med- og trygge på hverandre 

og på oss voksne.  

 

September 

 

 
Foreldremøte 

Brannvern-

uke  

 

uke 38 

 

 

 

 

Se på bilder, synge 

sanger  

Enkle vers. 

Lese boka om 

brannmann Sam. 

 

 

Vi vil at barna skal få 

kjennskap / lære hva vi gjøre 

når vi hører brannalarmen. 

 Vi vil at barna skal få se 

hvordan en brannbil ser ut.  

  

 

 

 

 

 

 

Besøk  

av brannbil. 

Oktober 

 
 

 

 

Markere 

FN – dagen. 

 

 

 

 

 

Vi vil markere dagen 

med fokus på 

bærekraftig 

utvikling. 

Samlingstund,  

Spise varm mat. 

Pynte med flagg og 

farger.  

 

Barna skal få litt kjennskap 

til hva FN er. At en av 

oppgavene er å passe på at 

Barn har det bra. Vi ønsker 

at ungene skal få et lite 

innblikk i andre lands kultur 

og FNs bærekrafts- mål. 

Feire 

FN-dagen 

 

 

 

 

 

Oktober 
Foreldre-samtaler 

 

 

   

 

Desember 

 

 

 

Når nettene 

blir lange 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advent, 

Juleverksted  

LUCIA- feiring 

11.des? Barna på Sola 

får besøk av «Lucia- 

toget» fra Månen. 

Bake pepperkaker. 

Nissefest 17 des. 

Synge noen av de 

mest kjente jule-

sangene. 

Lese enkle julebøker.  

Vi skal bidra til at barna skal 

få et positivt forhold til 

tradisjoner i forbindelse med 

julehøytiden. 

Oppleve glede og fellesskap. 

 

 

 

Vi inviterer 

foreldre  

og søsken på  

LUCIA-kaffe 

 13.des. 

kl. 08.30 ? 

 

Alle ungene 

inviteres til  

å delta på  

Nissefesten. 
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Januar 

Se tema . 

 

   

 

Februar

 
 

 

Karneval 

15. feb. 

 

 

 

 

Markere 

samefolkets 

dag.  

 

Fest med pølser, 

dans, disco samba, slå 

"Katta ut av sekken"  

 

Pynte med fargerike 

katter 

 

Bli kjent med fargen 

blå 

Vi ønsker at barna skal bli 

glad i å kle seg ut. 

Vi vil at barna skal oppleve 

fest og moro. 

 

Barna skal få kjennskap til at 

samene er Norges urfolk, 

herunder kjennskap til 

samisk språk, kultur og 

tradisjon. 

Feire 

karneval. 

Alle 

ungene i  

barne- 

hagen 

inviteres  

den dagen. 

 

 

Mars 

 

 
 

 

 

Vinter-

aktivitets-

uke 

 

 

Fastelavn 

 

 

Ake - og kose oss i 

snøen. Curling, ake, gå 

på ski. 

 

Bake boller, pynte 

fastelavnsris 

 

Oppleve glede og fellesskap. 

 

 

 

 

 

 

 

Vinter- 

aktivitetsuke  

for barna.  

Uke 10. 

Beste- 

Foreldrekaffe?  

Foreldre- 

Kaffe? 

April 
 

 
 

 

 

 

PÅSKE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samling samtale, 

sang, påskeverksted, 

så karse. 

Snakke om våren og 

om det nye livet som 

våkner. 

Påskelunsj for 

ungene.Pynte med det 

vi lager og med 

blomster.  

Ungene skal få kjennskap til 

tradisjonen i forbindelse med 

påskehøytiden. 

Ungene skal lære at det 

begynner å vokse/spire fram 

nytt liv i naturen. 

Ungene skal erfare og 

oppdage det som skjer i 

naturen om våren. 

Foreldre - 

samtaler 

 

Påskeverksted. 

 

Påskelunsj 

for ungene  

 

Mai 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

17 Mai 

feiring 

 

 

 

 

 

 

 

Overgang 

Sola-Månen. 

Vi raker og rusker 

opp i barnehagen. 

Lære nasjonalsangen 

og andre 17-mai-

sanger 

(1 vers) Øve på å gå i 

tog. Potetlek. m.m.  

Lære hurraropet 

vårt. 

Besøksdager på 

Månen for barna som 

skal over dit til 

høsten. Sikre en god 

overgang. 

 

 

 

Barna skal få kjennskap til 

hvorfor vi feirer 17.mai 

 

 

 

.  

DUGNAD 3.mai 

 

Gå i tog  

Alle barna  

inviteres. 

16. mai 

Øving til 

17-mai. 

 

 

Juni Sommerfest  

2.juni i regi 

av Foreldre- 

rådet. 

  Sommertur. 

  

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=0RxfFS0f&id=609B4C5498EA89FF6688275E324C82E5FAAD613C&thid=OIP.0RxfFS0fSfehtj9UoN-J3AHaFM&mediaurl=http://robinlund.no/wp-content/uploads/2017/02/IMG_4106-CopyrightRobinLund-Norsk-og-samisk-flagg.jpg&exph=1345&expw=1920&q=samisk+flagg&simid=608037246981178628&selectedIndex=2
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=0RxfFS0f&id=609B4C5498EA89FF6688275E324C82E5FAAD613C&thid=OIP.0RxfFS0fSfehtj9UoN-J3AHaFM&mediaurl=http://robinlund.no/wp-content/uploads/2017/02/IMG_4106-CopyrightRobinLund-Norsk-og-samisk-flagg.jpg&exph=1345&expw=1920&q=samisk+flagg&simid=608037246981178628&selectedIndex=2
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Tidsavgrenset innhold på avdeling Månen:                           

Barnehageåret 2021/2022 

 

Måned Tema/ 

Innhold 

Pedagogiske 

mål 

Arbeidsmåter Viktige datoer 

August 
 

 

 

Bli kjent i 

barnehagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle barn får 

en god start på 

barnehageåret, 

og at barna 

skal bli kjent 

med rutiner 

for å føle 

trygghet. Vi 

ønsker at de 

skal bli kjent 

med- og trygge 

på hverandre 

på oss voksne, 

- bli godt kjent 

og ha et trygt 

utgangspunkt. 

Vi fokuserer på 

relasjonsbygging. 

Vi følger 

dagsrytmen nøye. 

Mye frilek.  

samling, sang 

Navnesanger. 

Aktivitet i 

smågrupper. Sette 

grupperegler 

sammen med 

ungene. 

 

 

September 

 
 

 
 
 

 

 

Tema: 

Følelser.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi ønsker at 

ungene skal få 

kjennskap til 

ulike følelser 

og klarer å 

kjenne igjen og 

sette navn på 

flere av disse. 

 

 

 

Bruke sanger som 

handler om følelser. 

Fortelle fortellinger 

med sosialt samspill 

og problemløsning i 

fokus. 

Samtale rundt 

bilder. 

Formingsaktiviteter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Brannvernuke. 

Uke 38. 

 

 

 

 

Vi skal gi 

ungene 

kunnskap om – 

og gode 

holdninger til 

brannvern. 

 

 

Lære barna 

nødnumrene. Film og 

bøker. Prate om 

begreper knyttet til 

brannvern, feks 

røykvarsler.  

 

 

 

 

Brannbilen kommer 

på besøk. Tirsdag 

21 sept. 
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Oktober 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FN –  

uke i uke 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barna skal få 

kjennskap til 

hva FN er. At 

en av 

oppgavene er å 

passe på at 

barn har det 

bra. Vi ønsker 

at ungene skal 

få et lite 

innblikk i noen 

lands kultur.  

Kjennskap til at 

barn i ulike land har 

det forskjellig fra 

oss. Lære om at alle 

er forskjellige men 

like mye verdt. 

Lære om at vi må 

passe på jordkloden. 

 

 

 

 

 

Oktober-

november 
 

 

 

 

Tema: Eventyr 

Dette temaet 

jobber vi med 

frem til jul. 

 

Barna blir 

kjent med 

noen av våre 

kjente og 

kjære 

folkeeventyr.  

Vi forteller eventyr. 

Dramatiserer. 

Bruker sanger, rim 

og regler om 

eventyr. Lytte til 

lydbok. 

Formingsaktiviteter.  

 

Oktober 

 

Foreldresamtaler 

 

  

 

 

 

     

Se og bli sett   Lysfest i uke 45. 

Tirsdag 9 nov.? 

Desember 

 

 

 

Tema:  

 

Når nettene blir 

lange 

 

 

 

Vi skal bidra 

til at barna 

skal få et 

positivt 

forhold til 

tradisjoner i 

forbindelse 

med 

julehøytiden. 

Oppleve glede 

og fellesskap. 

Høre om 

hvorfor vi 

feirer jul. 

Adventsamlinger. 

Juleverksted.  

Bake pepperkaker.  

Lese julebøker.  

Stelle i stand 

julekrybbe  

ute. Henge opp 

julenek. 

Pynte juletre.  

Synge noen av de 

mest kjent 

julesangene. 

 

Lucia: man 13 des. 

Nissefest: 17 des 

Julelunsj: 22 des.  

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=_9sQZJGDyMC3_M&tbnid=8GsXoxuR7VAQCM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.minbarnehage.no/MinBarnehage/tananger/pilot.nsf/article/FN-dag-i-barnehagen?opendocument&u=Forside&ei=rBdkUojYNoTD4wT2_YHoBw&bvm=bv.54934254,d.bGE&psig=AFQjCNF4J0xU84-c56UsymqM0c5mk2NoSg&ust=1382377759104179
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=_9sQZJGDyMC3_M&tbnid=8GsXoxuR7VAQCM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.minbarnehage.no/MinBarnehage/tananger/pilot.nsf/article/FN-dag-i-barnehagen?opendocument&u=Forside&ei=rBdkUojYNoTD4wT2_YHoBw&bvm=bv.54934254,d.bGE&psig=AFQjCNF4J0xU84-c56UsymqM0c5mk2NoSg&ust=1382377759104179
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=MVkTaPDyEgnByM&tbnid=cIH4lKNc8VvbEM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.tryggtrafikk.no%2FKan%2Bdyr%2Bl%25C3%25A6re%2Bbarn%2Bom%2Btrafikk%253F.b7C_wBzOZP.ips&ei=HkM8Ur3ZH46SswaRmoHYCw&bvm=bv.52434380,d.Yms&psig=AFQjCNGNjKGzVyLD-AlGe_aZMcM32jJ3cA&ust=1379767446643449
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=MVkTaPDyEgnByM&tbnid=cIH4lKNc8VvbEM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.tryggtrafikk.no%2FKan%2Bdyr%2Bl%25C3%25A6re%2Bbarn%2Bom%2Btrafikk%253F.b7C_wBzOZP.ips&ei=HkM8Ur3ZH46SswaRmoHYCw&bvm=bv.52434380,d.Yms&psig=AFQjCNGNjKGzVyLD-AlGe_aZMcM32jJ3cA&ust=1379767446643449


                                           

 

 

30 

 

Januar 

 

 

Tema: 

Skinnvotten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi tar 

utgangspunkt 

i eventyret 

om 

«skinnvotten» 

og ønsker å 

legge til rette 

for at barna 

kan utforske 

og oppdage 

matematikk i 

dagligliv, 

natur kunst og 

kultur og ved 

selv å være 

kreative og 

skapende. 

 

Vi bruker sanger, 

regler og eventyr. 

Formings-

aktiviteter. 

Aktivitetsløype. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vinter-

aktivitetsuke:  

uke 4  

 

 

 

 

 

  

Vinter-

aktivitetsuke 

 

Ungene skal 

erfare 

mulighetene 

denne 

årstiden har å 

tilby. Og at 

de skal bli 

glad i å være 

ute. Oppleve 

glede og 

fellesskap. 

 

 

 

Ake - og kose oss i 

snøen. Curling, ake, 

gå på ski. 

 

 

Februar 

 

 
 

 
 

 

Tema:  

 

Samisk uke. 

 

 

 

 

 

 

Karnevals-uke  

 

 

 

 

 

Fastelavn 

 

Barna skal få 

kjennskap til 

at samene er 

Norges 

urfolk, 

herunder 

kjennskap til 

samisk språk, 

kultur og 

tradisjon. 

. 

Samlingsstund. 

Bøker. Film. Samisk 

musikk. 

 

 

Lage og pynte med 

fargerike katter. 

Fest med pølser, 

dans, disco samba, 

slå "Katta ut av 

sekken"  

 

Vi baker 

fastelavnsboller og 

pynter 

fastelavnsris.  

Markere 

samefolkets dag 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karneval fredag. 18 

feb. 

 

 

Besteforeldre-

kaffe:  

fredag 25 feb. 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=0RxfFS0f&id=609B4C5498EA89FF6688275E324C82E5FAAD613C&thid=OIP.0RxfFS0fSfehtj9UoN-J3AHaFM&mediaurl=http://robinlund.no/wp-content/uploads/2017/02/IMG_4106-CopyrightRobinLund-Norsk-og-samisk-flagg.jpg&exph=1345&expw=1920&q=samisk+flagg&simid=608037246981178628&selectedIndex=2
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=0RxfFS0f&id=609B4C5498EA89FF6688275E324C82E5FAAD613C&thid=OIP.0RxfFS0fSfehtj9UoN-J3AHaFM&mediaurl=http://robinlund.no/wp-content/uploads/2017/02/IMG_4106-CopyrightRobinLund-Norsk-og-samisk-flagg.jpg&exph=1345&expw=1920&q=samisk+flagg&simid=608037246981178628&selectedIndex=2
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Mars 
 

 
 

 

Tema: 10 

indianere små. 

 

 

 

 

 

Gjennom sang 

og musikk 

ønsker vi at 

barna skal 

lære 

telleramsen. 

Lære seg noen 

plasserings-

begreper. Øve 

på å telle 

baklengs.   

 

 

 

Lekende og 

undersøkende 

arbeid med 

sammenligning, 

sortering, 

plassering, 

former, 

mønster, tall, 

telling og 

måling. 

 

 

 

 

Foreldrekaffe: 

onsdag 9.mar. ? 

 

Foreldresamtaler. 

 

Pysjamasfest for 

Humlene: Torsdag 

24 mars. 

 

April 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tema: Påske 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 indianere 

små. 

 

 

Ungene skal få 

kjennskap til 

tradisjonen i 

forbindelse 

med 

påskehøytiden. 

Ungene skal 

lære at det 

begynner å 

vokse/spire 

fram nytt liv i 

naturen. 

 

Vi forsetter 

med temaet 

fra mars. 

 

Samling 

samtale, sang, 

påskeverksted, 

så karse. 

Snakke om 

våren og om det 

nye livet som 

våkner. 

Pynte med det 

vi lager og med 

blomster.  

 

 

 

 

Påskeverksted. 

 

Påskelunsj 

for ungene: 

Torsdag 7 apr. 
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Mai 

 

 

 

Tema: 17 Mai. 

 

 

 

 

Barna skal få 

kjennskap til 

hvorfor vi 

feirer 17.mai 

Få erfaring 

med 

nasjonalsangen 

og 

andre 17-mai-

sanger. Kjenne 

igjen det 

norske flagget. 

Bli kjent med 

tradisjoner. 

 

 

Samlingstunder 

om hvorfor vi 

feirer 17mai.  

Lære 

hurraropet 

vårt. Formings-

aktiviteter.  

Bruke sanger. 

Feire vår egen 

mini 17 mai, 

hvor vi går i tog 

og har 

tradisjonelle 

17mai leker. 

 

 

Dugnad: 3 mai. 

 

Mini-17mai: 16 mai. 

 

 

 

Juni Sammarsfest Vi ønsker at 

ungene skal 

øve seg på å 

tørre å vise 

frem foran 

andre og at de 

kan erfare 

stolthet ved 

egen mestring.   

Vi lager 

underholdning 

sammen med 

ungene som vi 

viser frem på 

sommerfesten. 

Dette øver vi 

mye på slik at 

barna skal være 

trygge. Vi lager 

pynt og plukker 

blomster.   

Sommerfest: 2 juni 

 

Sommertur. 

 

 

 

 

 

Besøksdager på 

skolen for Humlene 

   

Juli Vi nyt 

sammarn 
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Emner vi jobber med året rundt 

Emne/ 

Innhold 

Emne/ 

Innhold 

Arbeids-måter Pedagogiske mål 

 

Sosial mestring 

og vennskap 

 

Vi vil legge til rette for 

situasjoner der ungene får 

trening i å medvirke til 

positive former for 

samhandling.  

 

Varierte 

samspillserfaringer og en 

hverdag preget av gode 

følelsesmessige 

opplevelser. Vi vil benytte 

 «De utrolige årene» som 

et verktøy når vi skal 

støtte og 

hjelpe barna til godt 

samspill.  

 

Vi skal jobbe systematisk 

med utvikling av sosial 

kompetanse. Ungene skal få 

trening i å medvirke til 

positive former for 

samhandling der målet er 

sosial mestring. 

 

 

Trafikksikkerhet 

 

Tarkus hjelper oss  

Med trafikkregler!  Bli 

kjent med Tarkus og 

vennene hans. Lære enkle 

trafikkskilt. Gå på tur i 

nærmiljøet. Hvilken side 

går vi på langs veien. Bruke 

refleksvest. Vi snakker om 

trafikksikkerhet i 

samlinger, og bruker Trygg 

Trafikk sitt opplegg om 

Tarkus og vennene hans.  

Ut på tur med buss / taxi. 

Av og påstigning. 

Trafikkskilt  

 

Ungene skal få gode 

holdninger når det gjelder 

adferd i trafikken og at de 

skal få en forståelse av hvor 

viktig det er å være forsiktig 

i trafikken. De lærer når de 

erfarer. Ut på tur 

SE OG BLI SETT! 

 

Barna skal få kjennskap til 

hvor viktig det er å sikre seg 

i trafikken, om å bli sett og 

om sikkerhet i bil. Gjennom 

praksis poengterer vi 

viktigheten ved bruk av 

refleks. Bli kjent med 

trafikkskilt, form og farge. 

 

 

Miljøfyrtårn Plukker søppel når vi er på 

tur.  

Sortere søppel i hverdagen.  

Sår og høster i vår egen 

Ungene skal bli kjent med 

viktigheten av å ta vare på 

naturen. 

Bli glade i naturen 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=MVkTaPDyEgnByM&tbnid=cIH4lKNc8VvbEM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.tryggtrafikk.no%2FKan%2Bdyr%2Bl%25C3%25A6re%2Bbarn%2Bom%2Btrafikk%253F.b7C_wBzOZP.ips&ei=HkM8Ur3ZH46SswaRmoHYCw&bvm=bv.52434380,d.Yms&psig=AFQjCNGNjKGzVyLD-AlGe_aZMcM32jJ3cA&ust=1379767446643449
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=MVkTaPDyEgnByM&tbnid=cIH4lKNc8VvbEM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.tryggtrafikk.no%2FKan%2Bdyr%2Bl%25C3%25A6re%2Bbarn%2Bom%2Btrafikk%253F.b7C_wBzOZP.ips&ei=HkM8Ur3ZH46SswaRmoHYCw&bvm=bv.52434380,d.Yms&psig=AFQjCNGNjKGzVyLD-AlGe_aZMcM32jJ3cA&ust=1379767446643449
http://www.google.no/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/-ESazeUm6eGI/S4-1olcj83I/AAAAAAAAAdU/HeMaFt8q5xA/s1600/logo_milj%C3%B8fyrt%C3%A5rn_2008.jpg&imgrefurl=http://miljoet.blogspot.com/2011/05/ny-milepl-for-miljfyrtarn.html&usg=__k_6pCOt3ATGvvVww3uer3U4By24=&h=1355&w=1600&sz=110&hl=no&start=3&sig2=S7NTWX7jLxph2TCDVFXQ6w&zoom=1&tbnid=NbYrqd4NtEt1WM:&tbnh=127&tbnw=150&ei=jKRoTu2LEI3V4QSqkNjvDA&prev=/search?q=MILJ%C3%98FYRT%C3%85RN&um=1&hl=no&sa=N&tbm=isch&um=1&itbs=1
http://www.google.no/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/-ESazeUm6eGI/S4-1olcj83I/AAAAAAAAAdU/HeMaFt8q5xA/s1600/logo_milj%C3%B8fyrt%C3%A5rn_2008.jpg&imgrefurl=http://miljoet.blogspot.com/2011/05/ny-milepl-for-miljfyrtarn.html&usg=__k_6pCOt3ATGvvVww3uer3U4By24=&h=1355&w=1600&sz=110&hl=no&start=3&sig2=S7NTWX7jLxph2TCDVFXQ6w&zoom=1&tbnid=NbYrqd4NtEt1WM:&tbnh=127&tbnw=150&ei=jKRoTu2LEI3V4QSqkNjvDA&prev=/search?q=MILJ%C3%98FYRT%C3%85RN&um=1&hl=no&sa=N&tbm=isch&um=1&itbs=1
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grønnsakhage. og få en begynnende 

forståelse av bærekraftig 

utvikling. 

Gjenbruk.  

 

 
 

HOPP Lage og servere sunn mat. 

Ha ulike aktivitetsopplegg i 

uteleken gjennom hele året. 

Gymsalaktiviteter, tur m.m 

Målet er også at barn skal bli 

glad i fysisk aktivitet og 

samtidig får utviklet sine 

motoriske ferdigheter. Og 

bli glad i sunn mat.  

 

Kroppen min eier 

jeg. 

Undervisningsopplegg om 

kropp, grenser og seksuelle 

overgrep. Opplegg laget av 

Redd barna. 

Gjennom samlinger med barn 

fra 4 år, bruker vi 

videomateriell og historier til 

forebygging av seksuelle 

overgrep. 

 

 

 

 

Klubber 

 

De eldste: 

Humlene 

De mellomste: 

Marihønene 

De yngste: 

Gresshoppene 

 

Vi deler ungene inn i 

aldersrene grupper, i på 

tvers av avdelingene. Vi vil 

ha språklek, 

gymsalaktivitet, 

og gi ungene felles 

opplevelser, bruke 

nærområdet. De største 

skal være mye ute på tur. 

 

Barna skal bli kjent med 

hverandre og utnytte 

mulighetene til lek i 

jevnaldringsgruppa. 

Vi vil tilpasse et målrettet 

opplegg for det enkelte 

alderstrinn, - som er 

tilpasset den enkeltes 

aldersnivå.  

 
 

Overgang 

barnehage-skole 

 

Besøksdager på skolen. 

Bruk av SFO på klubbdager 

året gjennom besøk fra 

lærere i barnehagen.  

 

 

                                                                                                         

                               VURDERING:  
Hvorfor er det så viktig å vurdere? 

Gjennom vurdering skal personalet i barnehagen følge opp og se om det enkelte barn tilegner seg 

grunnleggende kunnskaper, ferdigheter og holdninger utfra sine forutsetninger. Vurdering skal 

bidra til å sikre at utviklingen av barnehagen skjer på en bevisst måte. Ved hjelp av vurdering kan 

en gi foreldrene informasjon om virksomheten og om barnets resultater og gi foreldrene 

mulighet til innflytelse.  

Hva skal vurderes? Vurdering bør omfatte alt det barna og de voksne gjør. Både planlagte tema 

som foregår i perioder og det sosiale samspillet i lek og hverdagsliv bør være gjenstand for 

vurdering. 

Hvem skal vurdere? Foreldrene - gjennom årsplanvurdering. Barn skal få litt trening i å vurdere 

og sette ord på egne erfaringer. De skal få oppleve at de blir tatt på alvor. 

Alle ansatte deltar i jevnlig vurderingsarbeid gjennom hele året. 
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               Barnehagens fagområder: 

Barnehagens verdigrunnlag og formål skal gi retning for og prege arbeid med 

fagområdene, og barnas rett til medvirkning skal ivaretas. Barnas lek danner et 

viktig grunnlag for arbeidet med fagområdene. Barnehagen skal ta utgangspunkt 

i barnas engasjement og bidrag slik at arbeidet med fagområdene kan 

oppleves som en meningsfull og morsom del av barnas hverdag. Barnas 

interesse for fagområdene skal stimuleres, og barnehagen skal bidra til å 

etablere et lærende fellesskap som verdsetter ulike uttrykk og meninger.  

Barna skal utvikle kunnskaper og ferdigheter innenfor alle fagområder gjennom 

undring, utforsking og skapende aktiviteter. Barnehagen skal bruke ulikt 

materiell og utstyr, teknologi og digitale verktøy, spill, bøker og musikk i 

arbeidet med fagområdene. Fagområdene er i stor grad de samme som barn 

senere møter som fag i skolen.  

Kommunikasjon, språk og tekst  

Gjennom arbeid med fagområdet skal barnehagen bidra til at barna får utforske og utvikle sin 

språkforståelse, språkkompetanse og et mangfold av kommunikasjonsformer. 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, bevissthet og utvikling. I barnehagen skal barna få 

mulighet til å erfare ulike formidlingsmåter av tekster og fortellinger, som kilde til estetiske 

opplevelser, kunnskap, refleksjon og møter med språk og kultur. Personalet skal invitere til 

utforsking av både muntlige språk og skriftspråk 

Kropp, bevegelse, mat og helse           

Vaner og handlingsmønstre tar form allerede fra tidlig alder. 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, mentalt og sosialt velvære og fysisk og psykisk helse. 

Barna skal inkluderes i aktiviteter der de kan få være i bevegelse, lek og sosial samhandling og 

oppleve motivasjon og mestring ut fra egne forutsetninger. 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 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. 



                                           

 

 

36 

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. Barna skal støttes i å være aktive og skape egne kunstneriske og kulturelle uttrykk. 

Barnehagen skal legge til rette for samhørighet og kreativitet ved å bidra til at barna får være 

sammen om å oppleve og skape kunstneriske og kulturelle uttrykk. 

Fagområdet omhandler uttrykksformer som billedkunst og kunsthåndverk, musikk, dans, drama, 

språk, litteratur, film, arkitektur og design. Barnehagen skal la barna møte ulike kunstneriske og 

kulturelle uttrykk som gjenspeiler et mangfoldig samfunn og ulike tidsepoker. I arbeid med 

fagområdet skal personalet stimulere barnas nysgjerrighet, utvide deres forståelse og bidra til 

undring, undersøkelser, utprøvinger og eksperimentering. Barnehagen må legge til rette for og 

videreutvikle barnas kreative prosesser og uttrykk. 

 Natur, miljø og teknologi   

Opplevelser og erfaringer i naturen kan fremme forståelse for naturens egenart og barnas vilje 

til å verne om naturressursene, bevare biologisk mangfold og bidra til bærekraftig utvikling. 

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. 

Barnehagen skal legge til rette for at barna kan få et mangfold av naturopplevelser og få oppleve 

naturen som arena for lek og læring. Barnehagen skal legge til rette for at barna kan forbli 

nysgjerrige på naturvitenskapelige fenomener, oppleve tilhørighet til naturen og gjøre erfaringer 

med bruk av teknologi og redskaper. 

Antall, rom og form             

 

 

Fagområdet handler om å oppdage, utforske og skape strukturer og hjelper barna til å forstå 

sammenhenger i naturen, samfunnet og universet. 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. Arbeid med fagområdet skal stimulere 

barnas undring, nysgjerrighet og motivasjon for problemløsing. 

Fagområdet omfatter lekende og undersøkende arbeid med sammenligning, sortering, plassering, 

orientering, visualisering, former, mønster, tall, telling og måling. Det handler også om å stille 

spørsmål, resonnere, argumentere og søke løsninger. 
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Etikk, religion og filosofi            
 

Etikk, religion og filosofi er med på å forme måter å oppfatte verden og mennesker på og preger 

verdier, normer og holdninger. Fagområdet retter særlig oppmerksomhet mot barnehagens 

samfunnsmandat og verdigrunnlag i et samfunn preget av livssynsmangfold. 

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. Gjennom å samtale om og undre seg over eksistensielle, etiske og filosofiske spørsmål 

skal barn 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. 

 

Nærmiljø og samfunn       

Barnas medvirkning i barnehagens hverdagsliv legger grunnlaget for videre innsikt i og erfaring 

med deltakelse 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 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 skal omfatte kjennskap til samisk språk, kultur og tradisjon og kjennskap til 

nasjonale minoriteter. Grupper med langvarig tilknytning til landet defineres som nasjonale 

minoriteter. I Norge er dette kvener/norskfinner, jøder, skogfinner, rom og romanifolk/tatere. 
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Progresjonsplan for arbeidet med fagområdene i Lund barnehage. 
 

 

 

I løpet av barnehageårene skal barna få ulike erfaringer og opplevelser, og de 

skal lære stadig mer.  

Vi har satt opp de ulike fagområdene i aldersgrupper og satt opp mål for den 

enkelte aldersgruppe. Det vil ikke være et bastant skille mellom når vi går 

fra den ene aldersgruppa til den andre, og barn lærer ulikt og har ulike 

forutsetninger.  

 

 

Det er hele tiden smidige overganger og vi legger opp til å følge det enkelte 

barnet.  Det viktigste er at de får oppgaver som de opplever at de mestrer. 

Planen følger rammeplanens føringer i de ulike fagområda og følger ungenes 

gjennomsnittlige utvikling.  Den er ingen detaljert plan. Det utarbeider vi når vi 

arbeider spesifikt med de ulike områdene. Vi har lang tradisjon for å jobbe 

tverrfaglig, både i daglige gjøremål så vel som i temaarbeid. 
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AVDELING SOLA (0-3 ÅR) 

PROGRESJONSPLAN KNYTTET TIL RAMMEPLANENS 

FAGOMRÅDER 

 
Fagområde 1-2 år 2-3 år 

Kommunikasjon, 

språk og tekst. 

 
 

 

 

Rim, regler og 

sanger 

Enkel dramatisering 

Billedbøker – oppleve 

gleden ved å bli lest 

for. 

Aktiv bruk av 

språket- verbalt og 

nonverbalt. 

Sanger og bøker 

Bli kjent med enkle eventyr, 

fortellinger, flanellograf. 

Kunne meddele seg verbalt på 

eget initiativ. 

Være i kortere dialog med 

andre. 

Stimulere til rollelek. 

Klappe stavelser/rytmen i 

navnet sitt. 

Øve seg i å lytte til lyder. 

Kunne peke ut dagligdagse 

gjenstander og følge enkle 

instrukser. 

Kunne holde oppmerksomheten 

i korte perioder. 

Bruke ord fra dagliglivet. 

Begrepsinnlæring. 

2-3 ords- ytringer med 

forståelig artikulasjon. 

Fagområde 1-2 år 2-3 år 

Kropp, bevegelse, 

mat og helse. 

 
 

Bli kjent med 

omverdenen gjennom 

fysisk aktivitet. 

Kroppsbeherskelse 

ute og inne 

(mestring). 

Bli bevisst og kjent 

med 

egen kropp. 

Benevne hva vi kler 

på oss. 

Øve på å spise og 

drikke selv. 

 

 

Bli kjent med kroppsdeler. 

Hva bruker vi de forskjellige 

kroppsdelene til?  

Bevegelsessanger. 

Selvstendighetstrening, -øve 

på å kle på seg selv. 

Være ute i all slags vær, og få 

god erfaring med varierte og 

allsidige bevegelser. 

Førstehåndserfaring med å 

klippe og lime. 

Lære hygiene: vaske hender 

selv før mat. 

Begynne å smøre mat selv 
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Fagområde 1-2 år 2-3 år 

Kunst, kultur og 

kreativitet. 

 

 
 

Bli kjent med å 

bruke 

tegneblyanter, 

malepensel, bestikk. 

Erfare fingermaling. 

Forme i sand og snø. 

Førstehåndserfaring 

med instrumenter. 

Begynnende utvikling 

av fantasi og 

skaperglede. 

Synge tradisjonelle 

barnesanger. 

 Begynne å lære navn på 

farger. 

Leke med plastelina. 

Gi barna erfaring med musikk, 

dans og drama. 

Prøve forskjellige 

instrumenter. 

Gruppefellesskap gjennom 

felles erfaringer og 

opplevelser. 

Lytte til musikk. 

Bevegelse til musikk. 

Fagområde 1-2 år 2-3 år 

Natur, miljø og 

teknologi. 

 
 

Gå på tur i 

nærmiljøet. 

Se på bilder av 

kjente dyr og bli 

kjent med hvilke 

lyder de lager. 

Oppleve gleden ved å 

være ute i naturen.    

Studere hva vi finner på 

bakken i skogen. 

Lære seg gode holdninger og 

respekt for naturen. 

Oppleve undring over naturens 

mangfoldighet. 

Kjennskap til forskjellige 

årstider. 

Være med på dagligdagse 

gjøremål. 

 

Fagområde 1-2 år 2-3 år 

Etikk, religion og 

filosofi. 

 
 
 

Empatitrening 

Lære om det å være 

god mot andre, og 

begrepene lei seg, 

glad og sint. 

Oppleve seg sett, 

hørt og forstått. 

Lære og hilse hei og 

ha- det. 

 

 

 

 

Lære å ta hensyn til 

hverandre. 

Turtaking. 

Finne glede i samvær og 

samspill med andre barn. 

Lære å takke for maten. 

Få kjennskap til de ulike 

tradisjoner som jul og påske. 
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Fagområde 1-2 år 2-3 år  

Nærmiljø og 

samfunn 

 
 

 

Tur i nærområdet. 

Skape tilhørighet til 

hverandre som 

gruppe. 

Bli kjent på 

avdelingen og i 

barnehagen.  

Bli kjent med uteområdet i 

barnehagen. 

Utvikle samhold. 

Utvikle gruppefølelse gjennom 

samlingsstunder og andre 

aktiviteter. 

Bli kjent med tradisjoner i 

egen barnehage. 

Bondegårdsbesøk osv. 

Oppleve glede og mestring 

gjennom å være ute i naturen. 

Få kjennskap til feiring av 

nasjonaldagen. 

Fagområde 1-2 år 2-3 år 

Antall, rom og form. 
 

 
 

 

Ved å bruke 

førstehåndserfaring 

skal barna bli kjent 

med begrepene stor, 

liten. 

Eks: stor og lite ball. 

Stor ku, og liten 

kalv. 

Enkle puslespill. 

Putteboks (riktig 

form i riktig hull). 

Lære hva som er 

over og under. 

Finne plassen sin/ 

stolen sin. 

Oppleve å finne ting 

på faste plasser. 

 

Bli kjent med former. Bygge 

med duplo og store klosser. 

Å erfare og telle ting. 

Være med å lage mat. 

Øve på puslespill. 

Sortere former. 

Snakke om likheter og 

ulikheter for eksempel større, 

mindre, høyere, kortere osv. 
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AVDELING MÅNEN (3-6 ÅR) 

PROGRESJONSPLAN KNYTTET TIL RAMMEPLANENS 

FAGOMRÅDER 

 

 
Kommunikasjon, 

språk og tekst 

 

 

3-4 år 4-5 år 5-6 år 

Lytte til hverandre. 

Ta imot beskjeder. 

Vente på tur. Bruke 

språket i samhandling/ 

lek med andre. Samtale, 

fortelle, formulere 

ønsker verbalt. Bruke 

språket relevant i 

forhold til situasjonen. 

Være i dialog over litt 

tid. Få kjennskap til 

bokstaver. Få kjennskap 

til ulikebegreper. Forstå 

enkle preposisjoner. 

Lytte til bøker, rim og 

regler. Leke med 

språket. Forstå og bruke 

overbegrep som for 

eksempel dyr, mat, leker 

osv. Øve seg på å få 

oppmerksomhet og 

snakke i en gruppe. 

Bruke setninger på inntil 

4 ord 

i riktig rekkefølge. 

Kunne konsentrere seg 

om noe over tid og tåle 

avbrytelser. 

Utvikle kreativitet og 

fantasi. 

Kunne delta i leken på 

adekvat måte. 

Fortelle vitser. 

Kunne uttrykke seg 

muntlig 

(aldersadekvat), for 

eksempel å kunne 

fortelle 

sammenhengende om 

opplevelser og 

erfaringer og sette 

ord på følelser og 

meninger. 

Bruke preposisjoner 

riktig. 

 

Bøker med mer avansert 

innhold og litt bilder og 

uten bilder. Litt mer 

avanserte rim/regler, 

ellinger og fortellinger. 

Ha kjennskap til alfabet 

og skrevet 

tekst. Gjenkjenne navnet 

til barna 

på avdelingen 

(ordbildet). 

Kunne skrive navnet sitt. 

Leke- skrive 

Kunne bruke spørreord 

korrekt. 

Klare å rime på egenhånd 

Lytte ut første lyd 

Kunne gjenfortelle. 

Øve inn riktig lese- og 

skriveretning. 

Kopiere former. 

Få kjennskap til medier. 
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Kropp, bevegelse, 

mat og helse 

 

 

3-4 år 4-5 år 5-6 år 

Bruke kroppen aktivt ute 

i naturen og oppleve 

glede ved det. 

Få erfaring med 

uteaktiviteter i alle 

årstidene. 

Begynne å gå på ski. 

Styrke selvfølelse ved å 

mestre nye motoriske 

utfordringer. 

Øve på finmotoriske akt. 

som klipping, liming, 

perling osv. 

Gode matvaner. 

Selvstendighetstrening. 

Grov og finmotoriske 

ferdigheter i ulendt 

terreng. 

Skilek.  

Gode erfaringer med å 

være ute i naturen og 

med å utfordre seg selv 

fysisk. 

Kjenne til elementer i et 

sunt kosthold. 

Tørre å smake på ny og 

ukjent mat. 

Ha et forhold til 

personlig hygiene. 

Få kunnskap om 

menneskekroppen og 

forståelse for 

betydningen av gode 

vaner og et sunt 

kosthold. 

 

Beherske av- og 

påkledning og holde 

orden i egne klær. 

Gå på lengre turer. 

Bruke naturen som 

inspirasjon til allsidig  

og kreativ lek. 

Utvikle glede ved å 

bruke naturen til 

utforskning og 

kroppslige utfordringer. 

Ha fokus på å ta vare på 

naturen. 

Lage mat ute. 

Utvikle glede ved å 

bruke naturen til 

allsidige kroppslige 

utfordringer. 

Lære å hoppe tau. 

 

Kunst, kultur og 

kreativitet 

 

 

3-4 år 4-5 år 5-6 år 

Formingsaktiviteter som 

f.eks tegning og maling. 

Sanger, 

bevegelsessanger. 

Spille på instrumenter. 

Lytte, danse og bevege 

seg til musikk. 

Ha et adekvat 

blyantgrep. 

Utvikle et forhold til 

kunst og kultur gjennom 

besøk på utstillinger, 

teater 

og erfaring med 

Kjennskap til å blande og 

bruke primærfargene i 

skapende arbeid. 

Ha et kreativt forhold 

til musikk og tekst 

gjennom for eksempel å 

skape 
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Dramatisere enkle 

fortellinger. 

Lytte til eventyr og 

bøker. 

Få øvelse i å bruke 

fantasi og kreativitet 

gjennom skapende 

virksomhet og den frie 

leken/rollelek. 

osv. 

musikalske opptredener. 

Lære sangleker 

Bli kjent med norske 

eventyr 

Skikk og bruk 

Bli kjent med noen 

Barnebokforfattere, 

Se på bilder 

Lære seg å veve. 

 

egne sanger og 

fortellinger. 

Kjenne igjen 

følelsesuttrykk i musikk, 

drama og kunst. 

Tørre å stå frem i 

gruppa. 

Få møte en kunstner. 

Oppleve konsert og 

teater. 

Gå på kunstutstilling 

Kulturminner i 

nærområdet. 

Natur, miljø og 

teknologi 

 

 

3-4 år 4-5 år 5-6 år 

Lære om skiftningene i 

naturen gjennom 

årstidenes gang. 

Studere/iaktta ting i 

naturen f.eks. planter, 

insekter, fugler osv. 

Snakke om hvilken dag, 

måned osv. 

Få kjennskap til bruk av 

tekniske hjelpemidler 

som f. eks 

kjøkkenmaskin, cd-

spiller, datamaskin, 

tekniske leker og 

lære hvordan teknikk 

kan brukes i 

lek og hverdagsliv. 

Gi barna erfaringer med 

å bygge og konstruere. 

Vite hvordan vi ferdes i 

naturen. 

Gi barna erfaringer med 

naturfenomener. 

Studere været, 

temperatur, snødybde 

o.l. 

Bli kjent med samspill 

mellom dyr, natur og 

mennesker. 

Gi barna erfaring i 

magnetisme. 

Måle nedbør. Fryse vann, 

Få kjennskap til tekniske 

maskiner. 

Kunne kle seg etter 

været. 

Kjenne igjen former ute 

i naturen (overføre 

kunnskap) 

Kjenne navn på de 

vanligste trær og 

planter i nærmiljøet. 

Kjenne til stjerner og 

planeter. 

Konstruksjonslek. 

Gi barna erfaring med” 

fysiske lover” Hva 

flyter? 

Få erfaringer med 

naturfagene fysikk, 

kjemi og biologi. 

Bli bevisste på å verne 

om miljøet. 

Filosofere, eksperimen-

tere og undre seg. 
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Etikk, religion og 

filosofi 
 

 

 

 

 

 

 

4-5 år 4-5 år 5-6 år 

Respektere andre. 

Se egne og andres 

følelser og behov, hjelpe 

hverandre. 

Lære seg å løse 

konflikter. 

Delta i samspill med 

andre barn over tid. 

Rom for samspill. 

Få kjennskap til 

høytider/tradisjoner. 

Kunne uttrykke 

tanker/spørsmål og 

være nysgjerrig på livet. 

Kjenne til høytider og 

tradisjoner 

representert i 

barnegruppa . 

Ha klare forventninger 

om å bli sett, hørt og 

forstått av omgivelsene.  

Utvikle evne til å stille 

spørsmål, resonnere og å 

undre seg  

Begynnende forståelse 

for den enkeltes 

rettigheter og likeverd. 

Kunne føre enkel 

samtale om etiske 

leveregler, respekt og 

toleranse. 

Respektere og akseptere 

mangfold. 

Kjenne til at alle 

mennesker er 

forskjellige og har 

forskjellige 

forutsetninger og vise 

respekt for det. 

 

Nærmiljø og 

samfunn 
 

 

 

3-4 år   4-5 år 5-6 år 

Erfare at de selv og 

andre er med på å 

påvirke og at alle er 

viktig for fellesskapet. 

Erfare at egne 

handlinger kan påvirke 

andre. Lære å inkludere 

andre. 

Utvide kjennskap til 

området rundt barne-

hagen gjennom turer i 

nærmiljøet. Starte med 

måned, dag, vær o.l. 

Besøke biblioteket. 

Stille spørsmål, samtale 

og filosofere rundt 

naturopplevelser. 

Ha hørt norske   

eventyr 

Vite hvor en selv bor og 

kunne adressen sin. 

Bli kjent med lokalkultur. 

Kirke  

Bli kjent med andre  

Kulturer og levesett. 

FN-dag 

 

Besøke skolen før 

skolestart. 

Besøke arbeidsplass. 

Besøke museum i bygda; 

Klevfos 

Se på nyheter i  

Avisa. 

Og hendelser som 

Før og nå 
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Antall, rom og 

form.  
 

 

 

 

3-4 år  4-5 år 5-6 år 

Øve på å telle 

gjenstander, 

barn osv. 

Bli kjent med tall. 

Bli kjent med 

matematiske 

begreper som trekant, 

sirkel osv. 

Utforske former og 

mønster. 

Lære begreper som 

over, under, oppå, ved 

siden av. 

Bygge med klosser, 

konstruksjonslek. 

Spille spill. Kjenne igjen 

de vanligste fargene og 

vite hva de heter. 

Kjenne til ukedagene, 

måneder og de 

forskjellige årstider. 

Kjenne til ulike enkle 

geometriske 

former og mønster. 

Kjenne til motsatte 

begreper som størst –

minst, osv.  

Kunne sortere ting i 

kategorier. 

Bli kjent med 

måleenheter 

som meter, cm, grader 

osv. 

og bruke ulike 

måleredskaper som 

termometer, måleband 

osv. 

Ha kjennskap til 

tallrekken og enkle 

regnestrategier 

Bruke måleenheter i 

hverdagen 

Kjenne til klokka og tid. 

Kjenne til matematiske 

områder som volum, 

symmetri/speiling, 

mengder, sortering, 

vekt. Volum. 

Sin egen alder, og 

tallsymbolet 

Kunne tall opp til 10, og 

forstå mengden av 

tallene 

Flyttetelling 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


