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VERDIER:
Trygghet, omsorg, likeverd og anerkjennelse

Det er gjennom trygghet, omsorg, likeverd og anerkjennelse det 
enkelte barn utvikler en positiv selvfølelse.
Samtidig er «kunsten å omgås andre», å møte andre med 
anerkjennelse, likeverd og respekt vesentlig for å skape et godt 
miljø for samvær og samspill i barnehagen.

Barnehagens innhold skal være allsidig, variert og tilpasset det 
enkelte barn og barnegruppa. Vi skal fremme demokrati, 
mangfold og gjensidig respekt, likestilling, bærekraftig utvikling, 
livsmestring og helse. Dette stiller store krav til personalet, både i 
planlegging, gjennomføring og vurdering av det pedagogiske 
innholdet i barnehagen. I vår barnehage har vi barnet i fokus ved 
all planlegging, og vi har en helhetlig tilnærming til barnets 
utvikling. 
Hompetitten sin visjon ble til vinteren 2014 da vi ble en del av 
«være sammen» prosjektet. Vi ønsket å finne en visjon som viser 
vei mot noen viktige verdier i arbeidet vårt med barn. Vi ønsker å 
gi alle barna mange og daglige positive opplevelser som de kan 
ta med seg videre i livet.  

Å være barn er en verdi i seg selv.
Barndommen er en viktig del av et menneskes liv og 
ikke bare en forberedelse til voksen alder.

Læringsverkstedet har som visjon « vi får verdends 
viktigste verdier til å vokse»

BARNEHAGENS VISJON:
Et godt barndomsminne!



 

PERSONALETPERSONALET
●Barnehagen har 6 fast ansatte. 

●Vi er et personale som mener trivsel på arbeidsplassen er viktig. 

●Hos oss har humor og glede i hverdagen høy prioritet, dette er noe vi håper smitter over 
på barna og dere foreldre.

●Vi som jobber i Hompetitten er opptatt av å være gode rollemodeller for barna. 

●Vi ønsker å formidle gode verdier, og er bevisste på oss selv som forbilder i holdninger 
og handlinger.

●Personalet ser på seg selv som imøtekommende, trygge, aktive, kreative og lekne.

VOKSENROLLENVOKSENROLLEN

●Vi er interessert i hvert barn som et unikt individ

●Vi hjelper barna å utvikle god selvfølelse, godt selvbilde og positiv selvtillit.

●Vi viser omsorg, er tilstedeværende og engasjerte.

●Vi legger tilrette for god lek,og gir barna utfordringer de kan mestre.

●Vi gir barna veiledning,trygghet og omsorg—Vi bryr oss.

●Vi er gode rollemodeller

●Vi er fleksible i våre planer hvis barna tar eget initiativ

●Vi er bevisste i det språket vi bruker.
 

●Vi er der barna er.



 

Litt info om barnehageåret 2019-2020Litt info om barnehageåret 2019-2020
Prosjekter i barnehagen:

Oversikt over tema vi velger å fordype oss i sammen 
med barna vil komme på månedsplanene. Vi 
planlegger tema for et halvt år om gangen, men er 
forberedt på å regulere og eventuelt endre dette om vi 
ser at barna heller er opptatt av noe annet i den 
perioden.

Andre faste aktiviteter vi har:

●Vi går på tur i nærområdet  en gang i uka. Vi har 
bygd to fine gapahuker i skogen som vi ofte benytter. 
●Vi har gruppeaktiviteter. Her legger vi vekt på 
«Være sammen» prosjektet og lekegrupper.
●Hver uke har vi «minirøris» som er et 
bevegelsesprogram til musikk tilpasset barn.
●Skolestartere får tilbud om svømming og biblotek 
besøk og skoleklubb.

Vi gleder oss til å ta fatt på et nytt år og bli kjent med 
nye voksne og barn.Velkommen til nytt år i 
Hompetitten Læringsverkstedet barnehage. 

Planleggingsdager dette 
barnehageåret blir:  

5..august, 18.oktober, 2.januar, 
14.april, 22.mai. 
Barnehagen er da stengt.

Barnehagen er stengt tre uker i 
juli/aug. Dette er ukene  29, 30 og 31. 
Vi holder også stengt helligdager, 

onsdag (8.april) før skjærtorsdag, 
julaften og nyttårsaften. 

Informasjon om barnehagen

Barnehagen åpner kl.06.30 og 
stenger kl.16.45. Vi ønsker at barna 
har kommet i barnehagen til kl.09.30. 
Gi beskjed på tlf: 90728595 før 
09.30 om barnet kommer senere eller 
tar fri!

Vi  har bemanning i tråd med den 
nye normen som innføres 
01.08.18. Vi har en  fagarbeider og 
3 stk pedagogiske ledere.og 2 
assistenter  Vi er en barnehage 
med 17 barn. 
 

PLANLEGGINGSARBEIDET I BARNEHAGEN.

Barnehagen har 5 planleggingsdager i løpet av barnehagåret. Personalet bruker 
planleggingsdagene i august og januar på halvårsplanlegging. På høsten er det 
kompetansehevende kurs for de ansatte. På planleggingsdagen etter påske er det planlegging av 
vår og sommer, og ellers arbeid vi ikke får gjort når barna er tilstede. Barnehagen har 
personalmøte 1 ganger i måneden. Møtene bruker vi til å få de litt store linjene fra 
planleggingsdagen ned på detaljnivå. Pedagogene bruker også tid på veiledning av det øvrige 
personalet til samlingsstund, planlagte aktiviteter og hverdagssituasjoner. Vi prøver også å få tid 
til et diskusjonstema som er rettet mot  barna og de voksnes rolle i barnehagen.



 

SAMARBEIDSPARTNERE 
I BARNEHAGEN

PPT
PP-tjenesten skal hjelpe barn, elever og 
voksne med behov for særskilt tilrettelegging. 
Hensikten er at de får et inkluderende, 
likeverdig og tilpasset pedagogisk tilbud.   
PP-tjenesten skal også hjelpe barnehager og 
skoler med å legge tilrette for barn med 
særskilte behov. 

Det er viktig at oppgavene sees i 
sammenheng. PP-tjenesten skal hjelpe 
barnehager og skoler med kompetanse- og 
organisasjonsutvikling slik at de tilrettelegger 
for barn, elever og voksne med særskilte 
behov.

Barnevernet
Alle ansatte i barnehagen har meldeplikt til 
barneverntjenesten. 

Barnehageloven §22 sier at: 
«Barnehagepersonalet skal være 
oppmerksom på forhold som kan føre til 
tiltak fra barnevernetsside. Uten hinder av 
taushetsplikt skal barnehagepersonalet av 
eget tiltak gi opplysninger til 
barnevernstjenesten når det er grunn til å 
tro at et barn blir misshandlet i hjemmet 
eller det foreligger andre former for 
alvorlig omsorgssvikt.»

Helsestasjonen
Helsestasjonene har foreldreveiledning, 
rådgivning og helseopplysning 
individuelt og i gruppe. Vaksinasjon og  
sosialt nettverksarbeid. Helsestsjonen 
har også et tverrfaglig samarbeid med 
inviduell plan og ansvarsgruppe.

Foreldresamarbeidet
Barna tilbringer mye av sin tid i barnehagen. For 
å lage en trygg og god tilværelse, er det viktig at 
foreldrene og personalet i barnehagen har en god 
dialog. 

Arbeidet i barnehagen skal ta utgangspunkt i 
grunnleggende respekt for foreldrenes 
kompetanse som foreldre og oppdragere. Målet 
vårt er at foreldrene skal være trygge på at barna 
har det godt i hverdagen. Vi legger opp til variert 
samarbeid mellom hjem og barnehage i både 
formelle og uformelle former.

Studenter
Barnehagen tar imot elever fra Vennesla 
Ungdomsskole som har arbeidsuke,og 
praksiselever fra Vennesla Videregående 
skole som tar Barn- ungdomsarbeiderfaget.

  



 

Forventeninger

 

●

●

Forventninger til foreldrene:

●Vi forventer foreldre holder seg oppdatert 
på planer og annet info fra barnehgen.
●Følger med på bilder og annen info på 
hjemmesiden.
●Informerer barnehagen om det er 
endringer i familien eller andre store 
hendelser som kan påvirke barnet.
●Stiller opp på foreldremøter, 
foreldresamtaler og andre sammenkomster i 
barnehagens regi.
●Gi barnehagen beskjed om det er 
endringer med barnet ditt, så samarbeider 
vi for det beste for barnet.
●Oppdaterer hyllen med rent skift og tørt 
utetøy og sko.
●Ikke legge ut bilder offentlig som er tatt i 
barnehagen med andre barn på. Ref 
personvernsloven.

Forventinger til barnehagen:

● Tilbud om foreldremøte og foreldresamtale i 
løpet av året.

● Informasjon om hvordan barnet ditt har hatt 
det i barnehagen.

● Vi informerer foreldrene hvis vi er bekymret 
for noe eller vi vil drøfte noe om barnet.

● Alle barn blir tatt med respekt og på alvor.
● Vi ringer og ber foreldre hente barnet med 

oppkast, feber, diare eller dårlig 
allementilstand. 

● Foreldre skal få jevnlige tilbakemeldinger 
på hvordan barnet har det i barnehagen. 
Viktig med den gode daglige dialogen ved 
levering og henting.

Fortell meg 
Fortell meg at jeg er noe, 

at jeg kan noe, 
at jeg betyr noe. 
Fortell meg det. 

Ikke fortell meg det jeg gjorde, 
eller det jeg kunne gjort,

eller det jeg burde eller skulle gjort. 
Nei, ikke fortell meg det.

Fortell meg heller at jeg er noe, at jeg kan noe, at jeg betyr noe. 
Fortell meg heller det. 

Jeg trenger det skjønner du.  Jeg trenger det så sårt.
Jeg trenger en søyle av trygghet å lene meg mot gjennom livet. 

Jeg trenger det skjønner du, for det er så værhardt å leve. 
(Ragnhild Bakke Waale) 



 

Rammeplanens 7 fagområder = Læringsverkstedets 
5 fagtema 
Rammeplanen gir føringer for et helhetlig arbeid som skal sikre alle barn gode 
utviklingsmuligheter og trivsel. Barnehagens pedagogiske tilbud skal romme innhold fra 
rammeplanens syv fagområder.  

Vi arbeider systematisk og kontinuerlig med alle rammeplanens fagområder. 
Læringsverkstedet har valgt å fortolke og sette rammeplanens syv fagområder sammen til 
fem fagtemaer. Det bidrar til god organisering og progresjon i vårt pedagogiske arbeid. Hvert 
fagtema har et eget ikon som går igjen i materiell som barnehagen bruker i sitt arbeid.  
Rammeplanens fagområde Kropp, bevegelse, mat og helse er en del av selve kjernen i vårt 
pedagogiske konsept og inngår i alle fagtemaene i løpet av uka. 

 

Hjerteprogrammet er utviklet av Læringsverkstedet som et verktøy for 
barnehagens arbeid med sosial kompetanse innen kategoriene JEG, DU og VI. 
Hjerteprogrammet er for oss formålsparagrafen i praksis. Det dekker 
rammeplanens fagområde Etikk, religion og filosofi, samt elementer i 
rammeplanens fagområde Nærmiljø og samfunn, Kropp, bevegelse, mat og helse. 
Gjennom Hjerteprogrammet dannes et godt grunnlag for livsmestring og barna 
rustes for å tåle livet.   

Språk dekker rammeplanens fagområde Kommunikasjon, språk og tekst og   
inneholder alle elementer som sikrer at barnehagen arbeider med et godt 
språkmiljø og språkutvikling for alle barn. Fagtemaet Språk inngår som en naturlig 
del i alt av barnehagens arbeid og hverdagsaktiviteter 

 
              Mattelek rommer innholdet i rammeplanens fagområde Antall, rom og form.  
              Barnehagens arbeid med fagtemaet Mattelek lar barn leke og erfare matematikk på   
              en variert måte og som gir en begynnende matematisk forståelse.      

 
          

             Kreativitet favner barnehagens arbeid med rammeplanens fagområde Kunst, kultur 
og kreativitet. Kreativitet et viktig fagtema og inngår i store deler av vårt 
pedagogiske arbeid. 

   
  Natur dekker rammeplanens fagområder Natur, miljø og teknikk samt nærmiljø og 

samfunn. Rammeplanens fagområde Kropp, bevegelse, mat og helse er også del 
av fagtemaet Natur. Barna får erfaringer og opplevelser med ulike sider av 
fagtemaet. 

 

 

 

 



 

Læringsverkstedets pedagogiske konsept  
Den norske barnehagetradisjonen bygger på et helhetlig læringssyn. Læringsverkstedet har 
utviklet et pedagogisk konsept som ivaretar dette perspektivet. Med Hjerteprogrammet og 
Lekende læring, samspill og mestring, ivaretar vi barnehagens samfunnsmandat (Lov om 
barnehager, 2005) og rammeplanens føringer for barnehagens innhold og oppgaver.        
Omsorg og lek, læring og danning er svært viktige elementer i grunnlaget for 
Læringsverkstedets pedagogikk.  

Barns egenverd er kjernen i vårt pedagogiske konsept og sentralt i alt vårt arbeid  
Hvert enkelt barn er kompetent og har iboende ressurser som skal få komme til uttrykk og 
utvikles i barnehagen. Barns egen nysgjerrighet og undring legger grunnlaget for livslang 
læring. Barn skal støttes og oppmuntres til å utrykke seg, bli synlig og ha rom for 
medvirkning. For oss handler det om å gi barn rom, i både i fysisk og psykisk forstand, for å 
utrykke seg sammen med andre. Hvert enkelt barn skal oppleve å bli sett, hørt og forstått av 
anerkjennende, tydelige og ansvarsfulle voksne.  
 

 



 

Prosjekter i Vennesla kommune
Barnehagen deltar i 5 ulike prosjekter sammen med de andre 

barnehagene i Vennesla.

1NUMBER 2NUMBER 3NUMBER 4NUMBER
0

2

4

6

8

10

12

Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Være sammen prosjekt
Barnehagen startet opp prosjektet høsten 2013, 
og har siden den gang arbeidet aktivt med denne 
satsningen både sammen med barna, men også 
innad i personalgruppa.
Vi har deltatt på kompetansehevingskurs i regi 
av kommunen, hatt samlinger sammen med
andre barnehager samt jobbet aktivt med dette 
på personalmøter og i barnehagen sin hverdag.
Vi som jobber i Hompetitten ønsker å framstå 
som autoritative voksne med mye omsorg 
kombinert med en tydelig og varm 
grensesetting.
Denne høsten planlegger vi å ha mange 
aktiviteter knyttet til «være sammen».
Vi kommer til å dele barna i mindre grupper og 
ha aktiviteter tilpasset alder. Målet med 
samlingene er å styrke barnas mulighet til å 
reflektere rundt egne og andres følelser og 
handlinger og dermed kunne øke sin sosiale 
kompetanse. Vi vil ta i bruk ulike materiell som 
hjelp til dette.

Inkluderend Læringsmiljø
Satsingen startet opp våren 2014. Den omfatter 
barnehager, skoler og PP-tjenesten.
Aktiviteter retter seg i hovedsak mot de voksne.
Overordnet mål med satsingen, er at alle barn og 
unge oppleve et inkluderende fellesskap som 
fremmer deres trygghet, læring, trivsel og helse.
De aktiviteter som settes igang skal ha en positiv 
effekt på barn og unges læring i barnehage og 
skole.
Vi flytter fokus fra det enkelte barn til miljøet/ 
sammenhengen barnet lever i. I Hompetitten vil 
vi dette året legge vekt på teori knyttet til 
prosjektet og implementere dette videre i møte 
med barna. Inkluderende læringsmiljø innebærer 
at vi har et system for pedagogisk refleksjon i 
personalgruppa. Dette vil derfor stå sentralt i 
planlaggingen og evalueringen i Hompetitten.

Leseglade skolestartere
Dette er et prosjekt i regi av biblioteket i 
Vennesla. Her møtes de eldste barna i 
barnehagen til samlinger sammen med andre 
skolestartere i Vennelsa. Målet er å gjøre barna 
kjent på biblioteket og få motivasjon og glede 
over bøker. Biblioteket holder ca 4 samlinger pr 
barnehageår.

Svømmehallen
For tredje år på rad får alle skolestartere i 
Vennesla kommune mulighet til å ha 
vanntilvenning i svømmehallen minst 6 ganger. 
Dette skjer i svømmehallen i Vennesla.



 

«Si det» prosjektet

«Si det» prosjektet er et samtaleverktøy som er utviklet av (Enhet for barn og famile) 
i Vennesla kommune. Det er et pedagogisk matriale som inneholder dukker, 
fortellinger, plakat og sang, og er laget med utgangspunkt i førskolebarns språk og 
aldersnivå. 
Vi i vår barnehage bruker dette for å lære barna om hva som er rett og galt, og for å 
ha en dialog med dem om kroppen, grenser, vold og overgrep.

I Norge har alle barn rett på en trygg og god oppvekst. Norsk lov beskytter alle barn 
mot vold og overgrep, og det er de voksnes ansvar å sørge for at det ikke skjer.

Barnehagen er en viktig arene der ansatte kan forbygge og avdekke vold og 
overgrep, og det fremkommer tydlige retningslinjer for de ansattes ansvar i 
barnehagens rammeplan. 
Personalet skal blandt annet bidra til at barna blir kjent med kroppen sin, utvikle 
bevisshet rundt egne og andres grenser, samt at de utvikler et bevisst forhold til 
retten til å bestemme over egen kropp. Si det er et konkret og nyttig verktøy for oss 
voksne i barnehagen.

Å, jeg er meg og bare min
og ingen andre sin.
Og jeg er sjef for hele meg,
ja hele kroppen min.
Ingen skal få gjøre noe,
slik at jeg blir redd.
For alle barn kan si ifra 
hvis noe dumt har skjedd.

Si det.!



 

Handlingsplaner
Handlingsplan og rutiner for bekymring for vold 

og/eller seksuelle overgrep i Hompetitten barnehage.

Om et barn sier og/eller har en adferd som fører til bekymring:

● Forberede og gjennomføre en barnesamtale (ved hjelp av 
pedagogisk leder/styrer.)

● Skriv ned det som kommer ut av samtalen.

● Mulighet til å drøfte med barnevernet eller tverrfaglig råd.

● Om nødvendig å varsle videre i henhold til 
opplysningsplikten/kommunens handlingsplan.

● Hvis vi ikke varsler så observerer vi barnet videre, ved nye 
hendelser/bekymringer (utsagn/adferd) skrives dette ned og 
ny barnesamtale/samtale/ melding barnevernet vurderes 
fortløpende.

Ved hendelser/avdekkelser av en slik art at barnet ikke bør 
hjem til foresatte:

● Skriv ned og dokumentere hendelsen 

● Varsle leder, ringe barnevernsvakta

 eller ringe politiet

TELEFONNUMMER:

Barnevernet
38 15 23 23

Barnevernsvakta
38 07 54 00

Tverrfaglig team
466 18 115

Politi
38 15 28 50

Mobbeplan for Hompetitten barnehage-

Rammeplanen sier at: «Barnehagen skal fremme et inkluderende 
miljø hvor alle barn skal oppleve å bli sett og kan delta i 
lek.Barnehagen skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og 
følelse av egenverd og forebygge krenkelser og mobbing. Om et 
barn opplever krenkelser eller mobbing, må barnehagen håndtere, 
stoppe og følge opp dette.» 

Definisjon hva er mobbing: Mobbing er opplevd systematisk 
fysisk og, eller psykisk handling som har foregått over tid.

Mobbing, utestenging kan skje både synlig og usynlig.

De negative handlingene kan komme fra både enkelt personer eller 
en gruppe.

Den som blir mobbet og trakassert opplever seg underlegen og har 
vanskelig for å forsvare seg, det er ubalanse i maktforholdene.

Enkeltepisoder, lekeslåssing og vilkårlig erting definerer vi ikke 
som mobbing.

Tiltak ved mobbing:

● Observerer hva som skjer rundt barnet. 

● Hva skjer før barnet blir mobbet? Hvordan skjer 
mobbingen? Hvem er inkludert i situasjonen

● Samtale med foreldrene til den som mobber og den som 
blir mobbet.

● Samtale med barnet.

● Sett inn ekstra voksen for å være tett på situasjonene. For 
å veilede barna i denne situasjonen.  Vi må få barna ut fra  
dette mønsteret og tenke hva har de barna til felles. Kan 
de klare å leke sammen?

● Oppfølgings samtale med foreldrene til mobberen og den 
som mobber. Tett oppfølging.



 

Hvordan jobber vi etter rammeplanen?

Likestilling og 
likeverd

●Alle barna skal bli behandlet 
med respekt, åpenhet og vi 
ansatte legger vekt på en god 
kommunikasjon med barnet og 
hjemmet.
●Vi setter sosial kompentanse, 
sosialt fellesskap og vennskap i 
fokus i vår barnehage.
●Tilstedeværende for barn og 
viser  omsorg og trygghet.
●Vi har «være sammen» samling 
hver uke.Som lærer barna om 
venner,vennskaap,hvordan vi er 
med hverandre når vi er en god 
venn. Sette ord på følelser.

Demokrati

● Barna vil få muligheten til å 
medvirke  i barnehagens 
hverdag. Barna får lov å si sin 
mening ang det som skjer i 
barnehagen

● Vennesla kommune har et 
satsings område som  heter 
Inkluderende læringsmiljø. 
Barna blir sett, hørt og har 
anledning til å ytre seg.

● Vi forsøker å gi rom for at barna 
kan få uttrykke seg om sin egen 
barnehagehverdag. Om hva de 
vil gjøre, interesser og andre 
inntrykk.

● Vi vil fremme tilbakemeldinger 
fra barn, foreldre og kollegaer i 
personalmøter,  pedagogiske 
møter og barnas samling.

  Mangfold. språk 
og vennskap

● Vi hjelper barna til å ta initiativ til 
samspill. 

● Støtte barna til å se andres 
perspektiv.

● Øve barna til å sette grenser og 
respektere andre sine grenser. 

● Barnehagen skal synliggjøre 
verdien av fellesskapet, der 
variasjoner i verdier, religion og 
livssyn skal fremmes.

Etter hvilke kriterier reflekterer/vurderer vi:
● Hvordan fremmer vi likeverd i vår barnehage?
● Hvordan jobber vi med sosial kompentanse?
● Har alle barna i barnehagen i venn?
● Hva slags holdning må personalt ha for å fremme likestilling?
● Hvordan kan vi se at det jobbes med danning?
● Hvordan jobber vi med å fremheve mangfold?



 

Hvordan jobber vi etter rammeplanen.

Kommunikasjon  
og språk.

Læring   Livsmestring  
og helse

● I Hompetitten anerkjenner og 
responderer vi på barnets 
verbale og non verbale 
uttrykk.

● Vi fanger opp barnets og 
barnegruppens interesser, og 
legger til rette for at alle barn 
involveres i samspill og 
samtaler.

●  Vi lager rom for undring hvor 
barna får bruke språket sitt til 
å uttrykke sine egne tanker og 
følelser i et fellesskap. 

● Vi er aktive voksne som 
tilrettelegger for en god 
språkutvikling, og støtter opp 
ekstra der det trengs. 

● Helhetlig læringsprosess.
● Barns interesser blir tatt med i 

planlegging av opplegg i 
barnehagen.

● Barna reflekterer rundt situasjoner. 
● Barna skal få varierte opplevelser, 

erfaringer, utfordringer og 
mestringsopplevelser.

● Inkluderende fellesskap som en 
arbeidsmetode i inkluderende 
læringsmiljø.

● I Hompetitten er vi opptatt av 
å gi barna sunn og variert mat 
som barna liker. I tillegg får 
de frukt, grønt og yoghurt ved 
siden av de faste måltidene.

● Vi går mye på tur og prøver å 
legge opp til en hverdag hvor 
barna får brukt kroppen mye 
og mestre nye ting.

● Hvert barn skal føle seg 
trygge og sett i løpet av en 
dag i Hompetitten. 

● Vi jobber hver uke med 
inkludering gjennom «være 
sammen» prosjektet.

Etter hvilke kriterier reflekterer/vurderer vi:

● Hvordan jobber vi med det verbale og non verbale språket?
● Hvordan sikrer vi at hvert barn får et tilrettelagt god språkutvikling?
● Hvordan kan vi sikre at alle barna opplever mestring på sitt nivå?
● Hva gjør vi for å fremme helse i barnehagen?
● Hvordan jobber vi for å ha ett inkluderende fellesskap?



 

Hvordan jobber vi etter rammeplanen

Bærekraftig 
utvikling

Omsorg Danning

● Lærer barna at vi er avhengige 
og viktigheten av hverandre -  
for å kunne ta vare på jorden 
vi bor på i fremtiden. 

● Fokus relatert til gode 
opplevelser i naturen. 

● Lære barna gode holdninger 
for å ta vare på naturen. Vi 
skal fremme holdninger som 
hjelper med  bærekraftig 
utvikling.

● I Hompetitten legger vi til rette for 
at hvert enkelt barn skal oppleve 
trygghet, tilhørighet og trivsel i 
barnehagen. 

● I barnehagen følger vi en fast 
dagsrytme som er med å skape en 
trygghet for barna. Vi er tydelige 
voksne som møter alle barna med 
åpenhet, varme og interesse og 
viser omsorg for hvert enkelt barn. 

● Vi støtter og oppmuntrer barna til 
å vise omsorg for andre, og til å ta 
imot omsorg. 

● Felles forståelser av verdier 
og normer.

● Fremme barnas tilhørighet til 
samfunnet, natur og kultur.

● Barnehagen skal bidra til at 
barna utvikler kristisk 
tenkning og etisk 
vurderingsevne.

●  Barnesamtaler 
● Vi hjelper barna med barnets 

identitet og positiv 
selvforståelse av seg selv.

● Personalet skal fremheve 
mangfold og ulikhet som 
grunnlag for opplevelser og 
læring. 

● Barna skal føle seg inkludert i 
et fellesskap.

Etter hvilke kriterier reflekterer/vurderer vi:

● Hvordan lærer vi barna å ta vare på naturen?
● Hvordan kan vi være en god rollemodell for barna med å ta vare på naturen?
● Hvordan vil vi lære barna å vise omsorg for de andre barna?
● Hvordan kan vi hjeple barna til positiv selvforståelse?
● Hvordan vil vi jobbe for å at alle barna skal føle seg inkludert i felleskspet?



 

Hvordan jobber vi etter rammeplanen 

 Sosial 
komentanse

Barnas 
medvirkning

Progresjon

● «Være sammen» samlinger 
som handler om vennskap og 
hvordan oppfører seg mot 
venner..   

● Lekegrupper gjennom 
samspill og lek lærer barna og 
ta hensyn til hverandre, 
respektere hverandre og hevde 
seg selv.

● I barnehagen ønsker vi at 
hvert enkelt barn skal få 
oppleve glede og vennskap.  

● Alle skal ha en venn og skal 
utvikle en god sosial 
kompentanse.

● I Hompetitten barnehage 
ønsker vi at hvert enkelt barn 
skal få et positivt bilde av seg 
selv og en følelse av at de er 
verdifulle.

● Vi tar tak i mobbing på et 
tidlig tidspunkt.

● Barna blir invitert til å komme 
med sine tanker og 
synspunkter i samlingstunder, 
aktiviteter o.l

● Barna gis valg de er i stand til 
å ta

● Voksne som tar hensyn til og  
bygger videre på barnas 
innspill

● Fleksible planer utfra barnas 
behov

● Være imøtekommende til 
barnas ideer og forslag 

● Vi legger stor vekt på 
observasjon og samtaler med 
barna i dette arbeidet.

● Personalet skal ta hensyn til det 
barnet er interessert i og lage 
aktivteter etter barnas interesse 
felt.

● Barna skal oppleve mestring og 
samtidig ha et opplegg som 
barnet må «strekke seg litt» for 
å klare. 

● Barna skal oppleve 
gjennkjennelse, gjentakelse og 
kunne fordype seg i aktivtetene.

● De voksne skal legge tilrette for 
nye opplevelser og erfaringer.

● Vi bruker -bøker, utstyr, 
matrialer, leker for at barna skal 
få undre seg over nye erfaringer. 
Så barna skal få et opplegg som 
er tilrettelagt for god 
progresjon.

Etter hvilke kriterier reflekterer/vurderer vi:

● Hvordan jobber vi for et inkluderende felleskap?
● Hvordan kan vi være en imøtekommende voksen?
● Hvordan kan vi være en voksen som reduserer mobbimg?
● Hvorfor er det viktig med gjennkjennelse, gjentakelse for barna?
● Hvordan kan du legge til rette for et læringsmiljø som vekker nye opplevelser og 

erfaringer?
● Hvordan kan man lage et opplegg der hvert barna kan føle mestring?



 

 DOKUMENTASJON  
OG VURDERING

ANSVAR OG 
ROLLER

SAMARBEID 
MELLOM HJEM 

OG BARNEHAGE 

Vurdering:
● Vi bruker praksisfortellinger for å 

vurdere vårt pedagogiske arbeid 
med barna.

● Vi vurderer vårt arbeid opp mot 
rammeplanen,barnehagens  planer 
og barnehageloven.

Dokumetasjon:
● Vi dokumenterer med månedsbrev 

og månedsplaner.
● Bildedokumentasjon.   
● Vi dokumenterer barnets utvikling 

med «alle med» skjema.
● Vi viser vår dokumentasjon på 

foreldremøte og foreldresamtale. 
● Vi observerer barna for å sjekke at 

vi jobber i riktig retning.

● I Hompetitten jobber vi 
sammen og reflekterer over 
hverdagen. Vi har faste møter 
hver måned, og ansatte 
oppdaterer seg faglig ved å dra 
på kurs og foredrag.

● Vi planlegger,dokumenterer, 
vurderer og evaluerer vårt 
arbeid.

● Vi passer på at det er et godt 
foreldresamarbeid, og ansatte 
har egne primærbarn som de 
har ansvar for ved 
observasjoner og 
tilbakemeldinger til foreldre 
om utviklingen.

● Foreldresamtaler
●  Daglige dialogen med 

foreldrene.
● Tett samarbeid med foreldre og 

utveksle observasjoner og 
vurderinger knyttet til enkelt 
barnet helse, trivsel, 
erfaringer,utvikling og læring.

● Foreldreråd 
●  Samarbeidsutvalget består av 

foreldre og fremmer foreldrens 
intersser/ ideer

●  Pedagogene skal ha en faglig 
begunnelse på sine valg i 
barnehagehverdagen.

Hvordan jobber vi etter rammeplanen

Etter hvilke kriterier reflekterer/vurderer vi:
● Hvordan dokumeter vi det det pedagogiske opplegget opp mot hvert enkelt barn?
● Hvorfor er det viktig med å dokumenter vårt  pedagogiske arbeid?
● Hva er hovedmålet med å vurdere?
● Hvorfor skal vi pedagoger begrunne våre valg til foreldrene?
● Hvorfor er det viktig med et godt samarbeid mellom hjem og barnehage?



 

OVERGANG HJEM-
BARNEHAGE

OVERGANG 
MELLOM AVDELING

OVERGANG 
BARNEHAGE- 
SKOLE

Rammeplanen:

Barnehagen skal i samarbeid med 
foreldrene legge til rette for at 
barnet kan få en trygg og god 
start i barnehagen. Barnehagen 
skal tilpasse rutiner og organisere 
tid og rom slik at barnet får tid til 
å bli kjent, etablere relasjoner og 
knytte seg til personalet og til 
andre barn. 
Når barnet begynner i barne- 
hagen, skal personalet sørge for 
tett oppfølging den første tiden 
slik at barnet kan oppleve 
tilhørighet og trygghet til å leke, 
utforske og lære. 

Rammeplanen:

Overganger innad i barnehagen: 
Overganger skjer også innad i 
barnehagen. Personalet skal 
sørge for at barn og foreldre får 
tid og rom til å bli kjent med 
barna og personalet når de bytter 
barnegruppe. 

Rammeplanen:

Barnehagen skal i samarbeid med 
foreldre og skolen legge til rette 
for at barna kan få en trygg og 
god overgang fra barnehage til 
skole og eventuelt sfo.
Barnehagen skal legge til rette for 
at de eldste barna har med seg 
erfaringer, kunnskaper og 
ferdigheter som kan gi dem et 
godt grunnlag og motivasjon for å 
begynne på skolen. Barnehagen 
skal bidra til at barna kan 
avslutte barnehagetiden på en 
god måte og møte skolen med 
nysgjerrighet og tro på egne 
evner. Barna skal få bli kjent med 
hva som skjer i skolen og skole- 
fritidsordningen.

Hvordan gjør vi det i vår 
barnehage:

● Det nye barnet får lov å 
komme på besøk i barnehagen 
med foreldre før oppstart.

● Ved oppstart ser vi barnet ann 
hvor lang tid barnet trenger.

● Tett dialog med foreldrene.
● Foreldresamtale etter ca 14 

dager- Hvordan syns 
foreldrene det går?

Hvordan gjør  vi det i vår 
barnehage:

● Vi er en liten barnehage med 
kun en avdeling.

●  Alle ansatte jobber sammen 
med alle barna og kjenner 
godt til alle foreldrene.  

● Litt forbredelse 
tilvenning/besøk på stor 
gruppe.

Hvordan gjør  vi det i vår 
barnehage:

● Skolegruppe: De har egen 
samling en gang i uka siste 
året før skolestart. På denne 
samlingen har vi fokus på 
skoleforberedende aktiviteter. 

● På høsten får foreldrene til 
skolestartene utdelt 
informasjonsprosjyren «Når 
barnet teller»

● I april har vi foreldresamtaler 
med foreldre til skolestarterne 
og det er  dialogmøte mellom 
barnehagen og skolen seinere 
på våren    

● Foreldre og barn får mulighet 
til å delta på førskoledag og 
foreldremøte før skolestart. 

OVERGANGER

 



 

Barnehagens arbeidsmåter:

Rammeplanen:
Arbeidsmåtene skal ivareta barnas behov for omsorg og lek, fremme læring og danning og gi barn mulighet for 
medvirkning. Personalet skal ta i bruk varierte arbeidsmåter, og de skal tilpasses til enkeltbarn, barnegruppen og 
lokalmiljøet. Valg av arbeidsmåter gir muligheter for å gjøre barnehagens innhold spennende og variert. 
Arbeidsmåtene kan bidra til å skape engasje- ment, interesse og motivasjon og gir mulighet for å tilføre nye 
erfaringer og opplevelser i barnehagen. 

Hvordan gjør vi det i vår barnehage:
● Jobber etter  barnas erfaringer, interesser, synspunkter og initiativ til barnehagens daglige arbeid og ved 

valg og gjennomføring av temaer og prosjekter.
● Vi jobber etter prinsippet med barnas medvirkning.
● Vi legger opp til en variasjon mellom spontane og planlagte aktiviteter.
● Barna skal få mulighet til å undre seg over opplevelser og ta initiativ til å oppdage nye opplevelser. 
● Barna skal få et variert inntrykk i barnehagen og få oppleve å få uttrykkt seg på forskjellige måter.
● Vi kan vise at vi jobber etter rammeplanen i vårt arbeid.
● Barna skal bli kjent med sitt nærmiljø, og hva som skjer i nærmiljøet.

Progresjon:

Rammeplanen:
Progresjon i barnehagen innebærer at alle barna skal utvikle seg, lære og oppleve fremgang. Alle barna skal 
kunne oppleve progresjon i barnehagens innhold, og barnehagen skal legge til rette for at barn i alle 
aldersgrupper får varierte lekeaktiviteter- og læringsmuligheter. 
Personalet skal utvide og bygge videre på barnas interesser og gi barna varierte erfaringer og opplevelser. 
Barnehagen skal legge til rette for progresjon gjennom valg av pedagogisk innhold, arbeidsmåter, leker, materialer 
og utforming av fysisk miljø. Barn skal få utfordringer tilpasset sine erfaringer, interesser, kunnskaper og 
ferdigheter.
 
Hvordan gjør vi det i vår barnehage:

● Planelegge og tilrettelegge for progresjon i barnehagens innhold for alle barna.
● Alle barna skal føle mestring og ha noe å strekke seg etter.
● Barnehagen bruker bøker, leker, verktøy og formingsverktøy tilgjenglig for barna. 
● Hompetitten lager opplegg som tar opp det barna er opptatt av. 
● Barna skal få oppleve nye opplevelser og erfaringer i barnehagen.



 

Lek i Hompetitten

Barnehageloven§2 sier at barnehagen skal gi barn mulighet for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og 
aktiviteter i trygge og samtidig utfordrende omgivelser.

I Hompetitten setter vi av tid og rom for variert lek både ute og inne. Vi har blant annet jevnlig lekegrupper der en 
voksen er deltakende i lek sammen med 4-5 barn. Her er målet at alle skal være deltakende og at den voksne kan 
hjelpe til slik at barna kan opprettholde leken over tid. Vi håper dette kan være med på å styrke barnas samspills 
ferdigheter og lekekompetanse, og at vi klarer å skape «et magisk øyeblikk» for alle barna. 

Gode lekemuligheter inspirerer til fantasi, skaperglede og utfoldelse. I Hompetitten lager vi rom til mye frilek der 
barna selv tar initiativ og leder leken. Dette setter vi av tid til hver dag, både ute- og innendørs. Vi tar barns lek på 
alvor og prøver å la leken flyte uten avbrudd. Vi ser viktigheten av å skjerme god lek.

Som voksne er vi deltakere i fri leken på barnas premisser. Vi tar utgangspunkt i barnas egne tanker omkring leken, 
og barna bestemmer om de vil at den voksne skal bli med. Vi skal være tilgjengelige ved å være i området rundt 
barnas lek. Det er viktig at vi observerer og at vi kan hjelpe til om barna trenger hjelp til å komme videre i leken. Vi 
skal ved behov veilede barn til å samhandle med andre i lek og vi skal utvikle leken videre gjennom å inspirere og 
komme med ideer. Det er viktig at vi hjelper barna til å avslutte leken på en god måte slik at alle får en positiv 
opplevelse.

«Leken skal ha en sentral plass i barnehagen, og 
lekens egenverdi skal anerkjennes»

rammeplanen

Lek og læring hånd i hånd



 

 

Praksishistorie.

3 jenter på 2 og 3 år hadde tatt på seg kjoler og sprang frem 
og tilbake på gulvet. Det ble ganske voldsomt på grunn av 
alle 3 snakket veldig høyt samtidig som de sprang. En av de 
voksne kom å satte seg på gulvet. Henvendte seg til et av 
barna å spurte om de var på tur i byen? «Ja» svarte H høyt. 
Da kom det plutselig fra D «Vi handler sko» Den voksne sier 
«så bra for nå trenger vi sommersko». Alle jentene roet ned 
springinga og begynte å se på duplo klosser og 
trebyggeklosser og sa at de så på sko. Jente B kommer bort å 
spør om « Er du sulten?» «Ja det hadde vært godt med 
mat,har ikke spist siden frokost» sa den voksne. B kommer 
bort med ivrig stemme å sier «Jeg kan gå å kjøpe mat» så fant 
hun en veske og spang bort til borgen,der var butikken. Etter 
en stund kom hun tilbake og spurte om jeg ville ha pizza. Hun 
begynte å steke pizza. Da kom D « Er du tørst?» Den voksne 
nikker. Det ble servert pizza og saft og det ble rolig spising av 
alle.



 

Barnehagens digitale praksis:

Rammeplanen:

Barnehagens digitale praksis skal bidra til barnas lek, kreativitet og læring. Ved bruk av digitale verktøy i det 
pedagogiske arbeidet skal dette støtte opp om barns læreprosesser og bidra til å oppfylle rammeplanens føringer 
for et rikt og allsidig læringsmiljø for alle barn. Ved bruk av digitale verktøy skal personalet være aktive sammen 
med barna. Samtidig skal digitale verktøy brukes med omhu og ikke dominere som arbeidsmåte. Barnehagen skal 
fra 01.08.2017 i følge rammeplanen utøve digital dømmekraft og bidra til at barna utvikler en begynnende etisk 
forståelse knyttet til digitale medier. 

Hvordan gjør vi det i vår barnehage:

●Utøve digitale dømmekraft når det gjelder informasjonssøk

●Ivareta barnas personvern

●Barna skal få utforske, leke, lære og selv skape noe gjennom digitale uttrykksformer.

●Delta i barnas mediebruk.

●Utforske barnas kreativitet og skapende bruk 

Barnehagen har diverse  digitale verktøy som kan brukes av barn sammen med voksen.
Vi har blant annet nettbrett, bærbar pc, digitalt kamera, skriver, kopimaskin, scanner, telefon og lamineringsmaskin 
i barnehagen.



 

Barnehagen som en 
pedagogisk virksomhet.

Planlegging Årsplan

Barnehagen skal utarbeide en årsplan. Årsplanen er et 
arbeidsredskap for barnehagepersonalet og 
dokumenterer barnehagens  valg og begrunnelser. 
Årsplanen kan gi informasjon om barnehagens peda- 
gogiske arbeid til myndighetsnivåene, barnehagens 
samarbeidsparter og andre interesserte. Styreren skal 
ha hovedansvaret for årsplanen. Årsplanen skal 
fastsettes av barnehagens samarbeidsutvalg. 
Årsplanen skal vise hvordan barnehagen vil arbeide 
for å omsette rammeplanens formål og innhold og 
barnehageeierens lokale tilpasninger til pedagogisk 
praksis..

Vurdering/Evaluering

Hovedformålet med vurderingsarbeidet er å sikre at 
alle barn får et tilbud i tråd med barnehage- loven og 
rammeplanen. Vurderingsarbeidet skal bygge på 
refleksjoner som hele personalgruppen er involvert i. 
Felles refleksjoner over det pedagogiske arbeidet kan 
gi personalet et utgangspunkt for videre planlegging 
og gjennomføring.   Personalet skal lære av egen 
praksis forde de alltid skal strekke seg for å bli bedre 
og utvikle barnehagen som en pedagogisk virksomhet. 
Personalet skal vurdere barnegruppen og enkeltbarnet 
trivsel og allsidig utvikling i tråd med rammeverket. 
Dette skal personalet gjøres fortløpende. Barnas 
erfaringer og barnas synspunkter skal også være med i 
vurderingsarbeidet.

 

 

Dokumentasjon

Dokumentasjon av personalets arbeid synliggjør 
hvordan personalet arbeider for å oppfylle 
kravene i barnehageloven og rammeplanen. 
Dokumentasjon av det pedagogiske arbeidet skal 
inngå i barnehagens arbeid med å planlegge, 
vurdere og utvikle den pedagogiske 
virksomheten. Dokumentasjon av det 
pedagogiske arbeidet kan gi foreldre, lokalmiljøet 
og kommunen som barnehagemyndighet 
informasjon om hva barn opplever, lærer og gjør i 
barnehagen, og om hvordan barnehagen oppfyller 
kravene i barnehageloven og rammeplanen. 

 
Planlegging gir personalet grunnlag for å tenke 
og handle langsiktig og systematisk i det 
pedagogiske arbeidet. Planleggingen skal bidra 
til kontinuitet og progresjon for enkeltbarn og 
barnegruppen.
Vi planlegger for at vi i barnehagen skal 
synliggjøre hvordan vi realiserer rammeplanen 
i vårt arbeid som skal være det beste for barna. 
 Den skal også baseres på observasjon, 
dokumentasjon, refleksjon, systematisk 
vurdering og samtaler med barn og foreldre. 



 

Fagområdene med progresjonsmål
Rammeplanen sier; «Fagområdene gjennspeiler områder som har interesse og egenverdi for 
barn i barnehagealder, og skal bidra til å fremme trivsel og allsidig utvikling og helse. 
Barnehagen skal se fagområdene i sammenheng, og alle fagområdene skal være en 
gjennomgående del av barnehagens innhold».

I barnhagehverdagen ser vi at fagområdene flettes inn i akrivitetene.  Har vi fokus på ett 
fagområde, er de  andre også representert flere ganger i løpet av dagen. I det gode samspillet 
mellom barn - barn og/eller barn - voksne,  ser vi elementer fra de ulike fagområdene komme 
automatisk.

Progresjonsmålene er ment som en veileder for personalet i planleggingsarbeidet. Vi som 
arbeider med barn vet av erfaring at barn har ulike forutsetninger, og at progresjonsmålene kun 
er en forventet utviklingskurve

I rammeplanen står det: «Arbeid med fagområdene må tilpasses barnas alder, interesser, 
barnegruppens sammensetning og øvrige forutsetninger. Lærestoff, arbeidsmåter, utstyr og 
organisering må legges tilrette med tanke på barns ulike behov. Alle skal få like muligheter til å 
møte utfordringer som svarer til deres utviklingsnivå.»



 

Progresjonsmål for 1-2 åringer
Fagområder 1år 2 år

KROPP, 
BEVEGELSE ,MAT OG 
HELSE

● Beherske de grunnleggende 
bevegelsene.

● Oppleve glede av musikk og 
bevegelse.

● Krype, gå, løpe, klatre og åle.
● Erfare å gå tur i nærmiljøet.
● Oppleve glede av musikk og 

bevegelse.

ANTALL, ROM OG 
FORM

● Begrep: stor og liten.
● Begrep: over og under
● Utforsking og undring.
● Lære enkle sanger med 

bevegelse og takt. 

● Bli kjent inne og ute i 
barnehagen.

● Bygge med klosser av ulik 
størrelse.

● Bygge oppover og bortover.

ETIKK, RELIGION OG 
FILOSOFI

● Bli kjent med egne følelser: 
Glad, redd, lei, sint og 
overrasket.

● Gi og ta omsorg.
● Undre seg over det som skjer i 

nærmiljøet.

● Bli kjent med et forenklet 
juleevangelie.

KOMMUNIKASJON,    
SPRÅK OG TEKST

● Forstå en del hverdagsord
● Gi respons på babling.
● Peking som kommunikasjon.

● Nevne ting/personer med egne 
ord.

● Bildebøker, sanger, rim og 
regler.

KUNST, KULTUR OG 
KREATIVITET

● Lytte til sang og musikk.
● Se på enkle dramatiseringer og 

dukketeater

● Få erfaringer med ulike 
materiell som maling, kitt og 
leire.

NATUR ,MILJØ OG 
TEKNOLOGI

● Bruke sansene i naturen.
● Så frø til blomster og 

grønnsaker.
● Erfare ulike naturmaterialer.
● Små turer.
● Dyrene på bondegården.

NÆRMILJØ OG 
SAMFUNN

● Bli kjent med området rundt 
barnehagen.

● Gå til fotballbanen og 
turplassen vår.



 

Progresjonsmål for 3-4 åringer
Fagområder 3 år 4.år

KROPP, 
BEVEGELSE ,MAT 
OG HELSE

● Hoppe, balansere og rulle.
● Gå i ulendt terreng.
● Begynne å øve på trehjulsykkel.
● Lære om kroppen 

● Lære om bruk av klær til ulikt vær, og 
glede seg over å være ute.

● Lære om hva som er et sunt kosthold.
● Hinderløype i naturen

ANTALL, ROM OG 
FORM

● Tallremser: 1,2,3
● Begrep: Liten, mellom, stor
● Mengde: Forskjell på en og 

mange
● Begynnende fargeforståelse

● Delta aktivt i enkle telleregler
● Rydde/ sortere
● Puslespill( 3-6 brikker)
● Forståelse av dagsrytme, dag og natt
● Dekke bord

ETIKK, RELIGION 
OG FILOSOFI

● Hvordan oppfører vi oss mot 
hverandre?

● Hvordan får vi venner?

● Vente på tur og dele med hverandre.
● Bli kjent med juleevangeliet,  julesanger 

og påske.

KOMMUNIKASJON, 
   SPRÅK OG TEKST

● Kommunikasjon med ord, 
mimikk, og tegn/ bevegelse.

● Ta kontakt verbalt med andre 
barn.

● Bøker, sangleker, rim og regler.
● Beherske setninger med 2-3 ord.
● Beherske ord fra hverdagen.
● Få instruksjon med to ledd.

● Uttalen er forståelig for ukjente.
● Gjengi deler av kjente rim og regler og 

sanger.
● Har forhold til tekst/ bilder i bøker, og 

øve på å lytte.
● Beherske 4-5 fargenavn.
● Kjenne sin bokstav.

KUNST, KULTUR 
OG KREATIVITET

● Opplelikeve musikk og 
forestillinger.

● Bli kjent med ulike 
formingsmaterialer.

● Bruke digitale verktøy.

● Gå på utstillinger.
● Oppleve ulike/ flere uttrykksformer

NATUR ,MILJØ OG 
TEKNOLOGI

● Gå lengre turer i nærområdet.
● Sortere søppel.
● Observere et tre gjennom 

årstidene.
● Undre seg over dyr og småkryp. 
● Delta i bruk av tekniske 

hjelpemidler.
.

● Miljøvern. Hvor blir det av søppelet 
vårt?

● Gjenvinning.
● Observere et tre gjennom årstidene.
● Stille undrende spørsmål: hva, hvordan, 

hvorfor?
● Få erfaring med tekniske hjelpemiddel.

NÆRMILJØ OG 
SAMFUNN

● Bli kjent på Kvarstein
● Finne veien til Gartneriet og 

butikken.

● Dyr og fugler i nærmiljøet.
● Bli kjent med lokale navn og plasser



 

Progresjonsmål for 5-6 åringer
Fagområder Progresjonsmål: 5 år 6 år
KROPP, 
BEVEGELSE, 
MAT OG HELSE

● Gå lengre turer i ulendt terreng.
● Oppleve naturen i ulike årstider.
● Kunnskap om kroppen.
● Kunnskap om kost.

● Gode vaner og sunn kost.
● Gå lengre turer og få kjennskap til 

kart.
● Lære sangleker og delta i sangleker.

ANTALL, ROM OG 
FORM

● Spille spill og vente på tur.
● Lære telleregler utenatt.
● Matematiske former.
●  Telleremse opp til 10.
● Mønster.
● Sette ting i system.
● Kan fargene.
● Måle avstand, vekt, volum og temperatur.
● Gå på jakt etter ulike former i bhg inne og 

ute.
● Mengde opp til 10

● Telleremse opp til 20
● Kunne tenke logisk.
● Tall og bokstaver.
● Forstå mengde opp til 5 (5 fingre)
● Stille spørsmål om hvordan ting 

fungerer.
● Klassifisering, ordning, sortering og 

sammenligning.
● Kan begrepene sirkel, trekant, 

firkant og rektangel.

ETIKK, 
RELIGION OG 
FILOSOFI

● Omsorg for hverandre.
● Dele og vente på tur.
● Livet med fødsel, vekst 
● aldring og død.
● Juleevangeliet tilpasset alder.
● Få kjennskap til andre måter og leve på, 

barn i andre land.

● Livet med fødsel, vekst, aldring og 
død.

● Få kjennskap til påskebudskapet 
med vekt på oppstandelsen.

● Barn i andre kulturer, andre land og 
andre religioner.

● Alle har verdi i fellesskapet.

KOMMUNIKASJON 
  SPRÅK OG TEKST

● Kunne fortelle en historie med en viss 
sammenheng.

● Holde oppmerksomheten på ei bok eller en 
aktivitet over tid.

● Rett uttale.
● Bruke språket for å uttrykke følelser.
● Begynnende konfliktløsning.
● Kjenne bokstavene.
● Skrive navnet sitt.
● Mestre hverdagsspråk.

● Forstår tidsbegrep.
● Forstår og kan utføre kollektive 

beskjeder.
● Mestrer dialog/ samtale.
● Kan være konsentrert over tid.
● Deltar i barnesamtaler.
● Delta i prosjektet «Leseglade 

skolestartere»
● Kan lytte til lyder og rytme i språket.
● Fortrolig med tallsiffer og bokstaver.

KUNST, KULTUR
 OG 
KREATIVITET

● Arbeide med ulike materialer.
● Gå på utstillinger og forestillinger.
● Besøke  lokale kunst og kulturinstitusjoner.

● Bruke digitale verktøy.
● Rollespill, skuespill, stå frem og vise 

for andre.

NATUR ,MILJØ
 OG 
TEKNOLOGI

● Sortere søppel.
● Observere et tre gjennom årstidene.
● Kunne 3-4 tresorter.
● Eksperimentere.
● Begynnende forståelse for været, årstidene 

og endringene i naturen.Plante frø til 
blomster og grønnsaker.

● Faktakunnskap om dyr, trær, og 
planter i naturen.

● Eksperimentere og systematisere.
● Få kunnskap om miljøvern. 
● Få kunnskap om hvor maten 

kommer fra.

NÆRMILJØ OG 
SAMFUNN

● Bli kjent med  Kvarstein som sitt nærmiljø.
● Finne sin gate og hus på enkelt kart over 

vennesla.

●  Tradisjoner i nærmiljøet.
● Hvor ligger vennesla på kartet?
● Hva betyr Vennesla og andre 

stedsnavn i bygda?
● Skolegruppa drar på avslutningstur 

til Bragdøya og setesdalsbanen hvert 
år!
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