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Innledning
Virksomhetsplanen er en langsiktig plan
for enheten.
Den beskriver våre overordnede mål og
verdier, rammer og forutsetninger.
Planen er styrende og grunnleggende for
arbeidet vårt i barnehagen.
Den må ses i sammenheng med det øvrige
planverket.

Årsplanen er en pedagogisk plan som
utarbeides av pedagogisk personell på
avdelingene. Den beskriver mål, innhold
og arbeidsmetoder.

Månedsplaner konkretiserer de
pedagogiske målsettingene, og beskriver
de aktuelle aktivitetene for hver enkelt
avdeling. Aktivitetene tilpasses barnas
alder, modenhet og behov. Samt at den
evaluerer hver måned gjennom året.

Organisering
Enheten består av 4 avdelinger i alderen 06 år.
Enhetsleder har overordnet administrativt
ansvar-, personal økonomiansvar. Samt en
assisterende styrer som bistår enhetsleder
i å utøver den daglige ledelsen.
Pedagogisk personell er ansvarlig for den
daglige virksomheten på den enkelte
avdeling.
Vi har, avhengig av barnas alder, kapasitet
for 96 barnehageplasser og har 19 faste
årsverk.
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Hver enkelt avdeling har en
grunnbemanning på 2 pedagoger, 2
fagarbeidere/assistenter. Det er 24 plasser
pr.avdeling.

I tillegg kan det være:






en eller flere støtte pedagoger
tilknyttet barn med spesielle
behov.
Elever i praksis.
Språkpraksis.
Utplasseringer fra NAV ol.

Personalet har 37.5 timers arbeidsuke.
Pedagogene har kjernetid i barnegruppen
på 33,5 timer. De resterende 4 timene
brukes til planlegging, for- og etterarbeid.

Barnehagens
samfunnsmandat
I barnehageloven står det følgende i §1
Formål:
Barnehagens samfunnsmandat er å tilby
barn under opplæringspliktig alder et
omsorg og læringsmiljø som er til barns
beste. Det skal være ne pedagogisk
virksomhet og et velferdstilbud til
småbarnsforeldre.

Styringsdokumenter
Lov om barnehager med forskrifter
Loven gir føringer om formål og innhold i barnehagen, og om barn og foreldres medvirkning.
http://www.lovdata.no/dikumente/NL/lov/2005-06-17-64
Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.
Rammeplan gir retningslinjer for verdigrunnlag, innhold og oppgaver i barnehagen. Og gir
føringer om hva som skal synliggjøres i barnehagens årsplan.
http://www-lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-03-01-266

Stortingsmelding og veiledere fra utdanningsdirektoratet.
http://www.regjeringen.no

Balsfjordkommunens vedtekter for kommunale barnehager.
Vedtektene regulerer bla. åpningstider, oppholdstiden ol.
http://www.balsfjordkommune.no

Balsfjord kommunes planer
Bla begrepsundervisningsplan, plan overgang barnehage skole, kvalitetsutviklingsplan ol.
http://www.balsfjordkommune.no

Internkontroll og miljøretta helsevern.
Enheten har internkontrollsystem som omfatter rutiner som sikrer at enheten/barnehagen
jobber systematisk med helse-, miljø og sikkerhet (HMS). HMS ivaretar barns «arbeidsmiljø»
og bidratt til å sikre rutiner blant annet i forhold til sikkerhet, smittevern og hygiene.

Folkehelseinstitutter sine retningslinjer for når barna skal holdes
hjemmehttp://www.fhi.no
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Barnehagens
samarbeidspartnere

kan være elever fra grunnskolen eller
videregående skole.

Foresatte
Barnehagens viktigste samarbeidspartnere
er barnas foresatte. Gjennom den daglige
kontakten, foreldremøter og
foreldresamtaler, skal det sikres at
foresatte får informasjon om barnehagen
og sitt barns trivsel og utvikling. Foresatte
skal også sikres rett til medvirkning
gjennom samarbeid på disse arenaene,
samt i Foreldreråd og Samarbeidsutvalg.
Barnehagen innkaller til minimum et
foreldremøte i året, og det tilbys
foreldresamtaler minimum to ganger
pr.barnehageår. Dersom foretatte eller
personalet har behov for flere samtaler,
avtales det med den enkelte.




Foreldreråd
Foreldrerådet består av foresatte
til alle barna og skal fremme deres
fellesinteresser og bidra til at
samarbeidet mellom barnehagen
og foreldregruppen skaper et godt
barnehagemiljø.
Samarbeidsutvalget
Samarbeidsutvalget (SU) er et
rådgivende, kontaktskapende og
samordnede organ. SU skal sikre og
ivareta samarbeidet mellom de
foresatte og barnehagen, jfr. lov
om barnehager. Hver barnehage
har sine SU representanter av 2
foreldre og 2 personal
representanter. Enhetsleder er
sekretær.

Utdanningsinstitusjoner
Barnehagen tar imot elever som skal ha
utplassering/praksis i barnehagen. Dette
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Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)
PPT er en sakkyndig instans som kan gi
råd, veiledning og oppfølging og
tilrettelegging av tilbud til barn
/barnegruppe med særskilte behov.
Barnehagen kan i samarbeid med
foresatte søke bistand og samarbeid med
PPT i forhold til enkeltbarn/grupper.
Barnevernstjenesten
Barnevernstjenesten kan gi råd og
veiledning i forhold til enkeltbarn/familier
som trenger hjelpetiltak, og barnehagen
bistår barnevernstjenestens arbeid.
Helsestasjon
Vi samarbeider med helsestasjon og
fysioterapeut ved behov. De deltar bla på
ansvarsgruppemøter for enkeltbarn med
barnehagen og PPT.
Tverrfaglig ressursgruppe
Består av barnevernstjenesten.
Helsestasjon, enhet for psykisk helse, rus
og rehabilitering. PPT og politi. Andre
enheter kan også være representert ved
behov.
Ressursgruppen bistår med råd i saker og
hjelper til med å videreformidle den hjelp
det er behov for.

Interne samarbeidsfora


Enhetsledelsen

Enhetslederen og pedagogiske
medarbeidere har møte hver uke for å
drøfte og legge premisser for faglig og
driftsmessig utvikling på enheten


Faglig nettverk for pedagogiske
ledere

Forum for alle pedagogiske ledere i
Balsfjord barnehagene der hovedfokus er
utviklingsarbeid.


Faglig nettverk for enhetslederen

Alle enhetsledere i Balsfjord barnehagen
har et eget faglig nettverk med måntlige
møter.


HMS-gruppen

Ansvarlig for HMS er enhetslederne men
har delegert arbeidet til assisterende
styrer samt at barnehagen har et
verneombud.


Fagdager, personalmøter og
planleggingsdager

Brukes til faglig oppdatering og utvikling
* Avdelingsmøter/planleggingstid
Personalet på hver avdeling planlegger og
vurderer det pedagogiske arbeidet.
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Verdigrunnlag og pedagogisk grunnsyn.
Balsfjordbarnehagene har utarbeidet en felles visjon for alle barnehagen i Balsfjorden.
Med rom for alle og blikk for den enkelte.
I dette legger vi i at hver enkelt er unik, og mangfold gjør oss rik. Målsetningen er at det skal
være utvikling for alle og at alle skal møtes med anerkjennelse og respekt. Det skal skapes
glede og mestring gjennom lek og det skal være tilstedeværende og kompetente voksne.

Barnehagens pedagogiske grunnsyn
Med pedagogisk grunnsyn menes virkelighetsoppfatning, kunnskap, verdier og holdninger til
barn og vårt syn på barndom. Vårt pedagogiske grunnsyn forteller hva vi ønsker for barna i
vår barnehage. I Moan barnehage mener personalet at:




Barn og voksne skal oppleve trygghet, trivsel og omsorg hver dag.
For oss i Moan barnehage betyr dette
- Vi vil møte barn og voksne med anerkjennelse, glede, respekt og toleranse.
- Vi ønsker at alle skal oppleve medvirkning gjennom å bli sett, hørt og forstått.
- Vi legger til rette for gode opplevelser i et trygt og inkluderende fellesskap.
- Vi vil bidra til at barn utvikler et positivt selvbilde, slik at de blir trygge på seg selv,
og kan gi uttrykk for egne meninger og følelser.
Leken skal ha stor plass i barns hverdag.
For oss i Moan barnehage betyr dette:
-



Vi ønsker skape tid og rom for gode leksituasjoner å gode relasjoner mellom
barn-barn og barn-voksne.
- Vi ønsker være aktive og tilgjengelige voksen som støtter og veileder barn i leken.
- Vi anerkjenner lekens egenverdi og dens betydning som arena for utvikling av
sosial kompetanse.
Læring og utvikling skal skje ut fra den enkelte barns forutsetninger.
For oss i Moan barnehage betyr dette
- Vi støtter opp om barns interesse, nysgjerrighet og utforskertrang.
- Vi legger til rette for mestringsglede og lærelyst hos hvert enkelt barn.
- Vi tar vare på fellesskapet mangfold og verdsetter enkeltindividet.
- Personalet er reflektert og bevisste rollemodeller.

Virksomhetsplan 2016 - 2019

Barnehagen som læring og
dannings arena
Danning
Danning skjer i alle formelle og uformelle
situasjoner barnet opplever i løpet av
dagen. Alt barn gjør og erfarer, alle
reaksjoner og tilbakemeldinger barnet får
fra andre barn og voksne er elementer i
danningsprosessen. Barnets refleksjoner
over opplevelser fører til læring. Det er
personalet i barnehagen som har ansvar
for barnas danningsprosess.

bevissthet hos personalet, både når det
gjelder åpen og skult læring i barnehagen.
Med åpen læring menes de tilrettelagte
aktivitetene der målet er å øke barnas
kompetanse og ferdigheter innen ulike
fagområder. Det foregår også læring i alle
hverdagssituasjoner der både språklig,
sosial og motorisk utvikling stimuleres.

Personalets viktigste oppgave er å hjelpe
enkeltbarn og barnegruppa til refleksjon
over egen hverdag. Personalet i
barnehagen skal, ved hjelp av kunnskap
om læring og danning, legge til rette for at
det enkelte barn får de utfordringer og
den støtte de til enhver tid har behov for.

I tillegg til den åpne læringen er det viktig
å være oppmerksom på den skjulte læring
som foregår hele tiden. Dette er
holdninger personalet og barn overfører til
hverandre gjennom løsninger utfordringer
gir, og signaler som gis via kroppsspråk,
stemmebruk, ordbruk ol. Det må være et
mål i seg selv å skape lærelyst og mestring
hos barna, gjennom at utfordringer,
aktiviteter og tilrettelagt fysisk miljø er
tilpasset den enkelte barns alder, evner og
behov.

Lek

Barns medvirkning

Personalet skal gi barna mulighet for lek,
meningsfylte opplevelser og aktiviteter, og
samtidig ha utfordrende omgivelser. Leken
skal ha stor plass i barns liv, den har en
egenverdi og er en viktig side ved barne
kulturen. Leken har en grunnleggende livs
og læringsform som barn kan uttrykke seg
gjennom. Gjennom lek finner barn seg
venner og i samhandling med hverandre
legges grunnlaget for læring og sosial
kompetanse. Personalet skal være
tilgjengelige for barna ved å støtte,
inspirere og oppmuntre barna i deres lek.
Det vil også danne grunnlag for å sikre at
alle barna får gode erfaringer, og en
opplevelse av å mestre samspill med
andre barn i lek.

Et viktig ledd i danningsprosessen.
Personalet skal gi mulighet til å medvirke i
planlegging, gjennomføring og evaluering
av både formelle og uformelle situasjoner
ut fra barnets egne forutsetninger. Barnas
rett til medvirkning skal ivaretas under
planlegging og vurdering av barnehagens
aktiviteter og organisering. Barna skal få
kjennskap til det demokratiske system.
Gjennom at avgjørelser baseres på
drøftinger av både deres og andre ønsker.
Personalet vil alltid ha ansvaret for
avgjørelser på bakgrunn av sin kunnskap
og sine erfaringer. Arbeidet med barns
medvirkning er viktig som forberedelse til
et samfunn, preget av solidaritet og
demokrati.

Læring

Omsorg

Barnehagen er første ledd i
utdanningsforløpet. Dette setter krav

Barnehagen skal være et trygt og godt
sted, der alle barna får omsorg, blir
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verdsatt og ivaretatt. De skal bli sett, hørt
og møtt, og få trøst og forståelse for sine
behov. Anerkjennende kommunikasjon
står sentralt i møte med barna og
personalet skal ta barnas perspektiv og ta
barnet på alvor. Det gjøres gjennom og
utøve omsorgsfull relasjon preget av
lydhørhet, nærhet, innlevelse og samspill.

ordforråd og begrepsforståelse. Barna skal
få kjennskap til og forståelse for at det
finnes mange ulike språk/måter og
uttrykke seg på. Barna skal oppmuntres til
å bruke språket i sosial samhandling med
andre barn og voksen. Lære respekt for
hverandre, vente på tur, spørre, lytte og
respektere svaret de får.

Omsorg i barnehagen handler også om å
fremme barnas omsorg for hverandre. Å gi
barna mulighet til å gi hverandre og ta
imot omsorg, er med å danne grunnlaget
for utvikling av sosial kompetanse i et
livslangt læringsperspektiv.

Kost og ernæring

Inkluderende fellesskap
Personaler skal arbeide for barnehagen
skal være en arena med inkluderende
fellesskap, der alle barna skal få lik
mulighet til utvikling fra sitt ståsted.
Personalet skal jobbe for at alle skal få
kjennskap til og forståelse for de ulike
kulturene som er representert i
barnehagen. Personalet har nulltoleranse
for mobbing og krenkende adferd og har
fokus på å skape vennskap.
Språklig og sosial kompetanse
I barnehagen skal det arbeides aktivt med
utvikling av språklig og sosial kompetanse.
Målet er at barna skal utvikle stadig større
sosiale ferdigheter. Fra å kunnes e seg selv
og sine egne behov, til etter hvert å kunne
ta andres perspektiv og forhandle/løse
konflikter på en konstruktiv måte.
Utvikling av språket er svært viktig i barns
liv. Ved hjelp av språket lærer barna og
forstå seg selv og omverden. Dette r viktig
for den videre intellektuelle utvikling samt
sosial og emosjonell utvikling. Personalet
skal stimulere til aktiv bruk av språk, økt
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Personalet skal bidra til å gi de yngste
barna gode vaner i forhold til kosthold og
hygiene. I tråd med statens retningslinjer
for kost i barnehagen, skal det serveres
lunsj og frukt / grønnsaker hver dag.
Varmmat 1x pr uke. Barna får drikke til
medbrakt frokost. Barnas bursdag
markeres med et varmmåltid. Foresatte
oppfordres til en sunn og god medbrakt
matpakke.
Planlegging, dokumentasjon og vurdering
Et systematisk planleggingsarbeid bidrar til
kvalitetssikring av virksomheten for barn,
foresatte og personalet. Planlegging
baseres på gjeldene styringsdokumenter,
samt kunnskap om barns utvikling og
læring, individuelt og i gruppe.
Planlegging-, dokumentasjons- og
vurderingsarbeidet foregår jevnlig på
møter, planleggingsdager og i
månedsevaluering.
Barnehagens dokumentasjon skal gi
foresatte og andre informasjon om det
pedagogiske innholdet; hva barna gjør,
lærer og opplever i barnehagen.vi
dokumenterer gjennom bilder, utstillinger,
oppslag, rapporter og vurderinger.
Vurderingsarbeider foregår kontinuerlig i
barnehagen, dette legger grunnlaget for
barnehagen som lærende organisasjon og
skal bidra til å sikre kontinuerlig utvikling.
Vurderingen skal være støtte for

personalets planlegging. Barnehagen
innhold, aktiviteter og organisering
vurderes systematisk. Det gjøres gjennom
at vi er åpne for foresattes vurderinger i
foreldremøter, SU og den daglige
kontakten. Det gjennomføres
medarbeider og brukerundersøkelser anna
hvert år. Barna skal også høres i
vurderingen av deres lek og læringsmiljø,
og de skal oppleve å bli tatt på alvor.
Personaler arbeider kontinuerlig med
observasjon av enkelt barn og
barnegruppa. Observasjonen danne
grunnlag for tilrettelegging av læringsmiljø
for enkeltbarn og gruppa.
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PROGRESJONSPLAN MOAN BARNEHAGE
2018 - 2021
Denne progresjonsplanen er tenkt som en veileder for personalet i Moan barnehage og
informasjon til foreldre. Med progresjon mener vi fremgang, fremskritt og utvikling. Planen
skal være til hjelp slik at vi sikrer at barna får en jevn utvikling i løpet av barnehagetiden.
Barn er ulike og progresjonsplanen skal kunne følge barn uavhengig av alder.
Gjennom progresjonsplanen synliggjør barnehagen hvordan vi arbeider med Rammeplanens
syv fagområder.
Rammeplanens syv fagområder
• 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

«Fagområdene er i stor grad de samme som barn senere møter som fag i skolen».
(Rammeplanen s. 47) Fagområdene dekker et vidt læringsfelt og vil sjeldent opptre isolert.
Flere områder vil ofte være representert samtidig i samlinger og i forbindelse med
hverdagsaktiviteter og turer i nærmiljøet. «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.» (Rammeplanen s. 47)
I løpet av de årene barna går i Moan barnehage skal de oppleve mestring. Det er viktig at de
får oppgaver som gir dem mulighet til å lære nye ting og utvikle god selvfølelse. Det må være
en balanse mellom det å oppleve mestring og å kunne strekke seg etter nye mål.
Planene er laget som en trappetrinnmodell. Vi tenker på de yngste barna som barn i alderen
1-2 år, de mellomste som barn i alderen 2-4 år, og de eldste som 4-6 år. Trinnene forlates
ikke nødvendigvis selv om barna er blitt ett eller to år eldre. Det kan være naturlig og
nødvendig å følge opp noe av arbeidet videre.
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Kommunikasjon foregår både verbalt og nonverbalt. Små barn uttrykker seg gjennom
kroppsspråk før de utvikler verbalspråket. Alle barn skal få varierte og positive erfaringer ved
å bruke språket som kommunikasjonsmiddel, og som et redskap for tanker og følelser. De
skal utvikle sitt språk i takt med alder og forutsetninger. Videre skal de erfare å lytte og
oppleve å bli lyttet til, samt uttrykke følelser, ønsker og behov, og oppleve språkglede. Tegntil-tale kan være et nyttig hjelpemiddel. Barnehagen skal synliggjøre og fremme språklig
mangfold.
De yngste barna













Ha tilgang på
pekebøker, og voksne
som leser for barna
daglig
Få erfaringer med
enkle sanger, med og
uten bevegelser
Oppleve rim og regler
Få høre
historier/eventyr
fortalt med støtte i
konkreter
Oppleve voksne som
deltar i lek og benytter
anledningene i
hverdagen til å snakke
med barna, lytte til
dem og sette ord på
det som skjer
Begynnende
erfaringer med enkle
spill
Møte bokstaven sin og
bokstaver generelt
Bilder i barnas høyde
som innbyr til å bruke
verbalspråk
Oppleve å bli forstått
når de kommuniserer,
både verbalt og
nonverbalt
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De mellomste barna











Ha tilgang på
bildebøker med
tekst, og de voksne
leser for barna.
Lære sanger med
og uten bevegelser
Lære rim og regler
Spille spill
Møte voksne som
snakker, filosoferer
og undrer seg
sammen med barna
i ulike typer
samtaler
Møte navnet sitt
skrevet med store
bokstaver
Få erfaring med å
lytte til enkle
historier
Leke med
skriftspråket

De eldste barna















Ha tilgang på bøker med
mer tekst og mindre
bilder, og de voksne
leser for barna.
Få erfaring med
fortsettelsesbøker
Få erfaring med å synge
lengre sanger
Møter voksne som
snakker, reflekterer og
undrer seg sammen
med barna rundt
abstrakte begreper
Spille spill for eksempel
rimelotto.
Delta i aktiviteter hvor
man skriver navnet sitt
og videreutvikle lek
med skriftspråket
Få erfaring med å lytte
til en historie/eventyr
Få erfaring med å
fortelle en enkel
historie.
Få erfaring med å
klappe stavelser i
navnet vårt.
Få hjelp til å uttrykke
seg i møte med andre.
Få erfaring med andre
språk

Alle barn skal oppleve kroppslig mestring og glede, mentalt og sosialt velvære. De skal få økt
kunnskap om kropp og helse og de mange mulighetene fysisk aktivitet gir samt oppleve
balanse mellom fysisk aktivitet og kvile. I Moan barnehage skal vi bidra til at barna blir kjent
med kroppen sin og utvikler en bevissthet om egne og andres grenser. Barna skal oppleve
matglede, matkultur og få begynnende kjennskap til ernæring og et sunt kosthold.
De yngste barna















Oppleve trygghet i
møte med voksne
som ser, anerkjenner
og setter ord på
følelsene deres
Oppleve variert
motorisk lek, dans og
bevegelsesglede, ute
og inne
Oppleve god plass,
rom og aksept for
tumlelek også inne
Møte ulike
sanseinntrykk,
gjennom å se, lukte,
høre, kjenne, smake
Delta i forbindelse
med å kle på og av
seg, rydde av bord
etter måltid
Klatre opp og ned fra
stellebord stol med
voksen som
sikkerhetsnett
Delta i
bakeaktiviteter
Vaske hender når
man har vært på wc
og før mat
Begynnende
kunnskap om egen
kropp/kroppsdeler
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De mellomste barna











Møte voksne som
hjelper til med
følelsesregulering og
støtter i sosialt
samspill
Få delta på turer i
nærmiljøet
Begynne å se
sammenhengen
mellom klær og vær
Få erfaringer med å
gå på ski
Oppleve glede i
fellesmåltider
Delta i borddekking
og å rydde bort og
vaske opp.
Delta i matlagning.
Oppleve veien fra
råvarer til ferdig
måltid
Lage grønnsaksuppe

De eldste barna










Delta og få erfaring med
å gå på lengre turer.
Delta i regelleker
Delta i ballaktiviteter
Erfare at mennesker er
ulike og respektere
dette.
Bevisstgjøring rundt
førstehjelp
Barna skal få delta i
risikolek, som lekesloss
og klatre i trær.
Selvstendighetstrening i
forhold til do-besøk.
Beherske på- og
avkledning, og holde
orden i egne klær.
Kunnskap om sunt
kosthold og god hygiene,
og god balanse mellom
fysisk aktivitet og hvile er
viktig.

Alle barn skal få kulturelle og estetiske opplevelser blant annet gjennom bøker, musikk og
teater. Videre skal de oppmuntres til å skape sitt eget uttrykk gjennom erfaringer med ulike
materialer og teknikker.
De yngste barna















Få ulike
sanseopplevelser
Få erfaring med ulike
formings- og
naturmaterialer
Møte enkle
grunnleggende
formingsteknikker
Utforske ulike
estetiske
uttrykksformer
Delta i musikklek –
skape og utforske
lyder, fokusere på
kontraster (stor/liten
lyd, høy/lav lyd,
sakte/rask lyd)
stemmen vår
Delta i bevegelse- og
danseleker, også
spontant i hverdagen
Få erfaringer med
sang, rim og regler
etter bilder og
konkreter
Møte primærfarger
Være i et miljø
tilrettelagt for rollelek
Få næring til lek
gjennom eventyr,
billedbøker og
historier
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De mellomste barna












Begynne å utforske
rytme, klang og
tekst (rim og
regler)
Delta i bevegelsesog sangleker
Få erfaring med å
leke ut eventyr og
spille teater selv
Utfolde seg
gjennom musikk,
dans og drama
Få erfaring med å
gjenskape en
historie, skape en
egen historie
gjennom bruk av
ulike uttrykk
Få erfaring med
form, farge og
mønster
Få erfaring med
grunnleggende
fargelære
Få erfaringer med
ulike kulturelle
forestillinger

De eldste barna













Få erfaring med ulike
maleteknikker
Få mulighet til å
skape egne uttrykk
gjennom tilgang til
variert
formingsmateriell
som innbyr til fantasi
og utforskning
Få mulighet til å
skape sine egne
estetiske uttrykk
Oppleve ulike felles
kulturopplevelser
som gir næring til
barnas fantasi og
bearbeides gjennom
ulike uttrykksformer
Erfare at det er stor
variasjon og
mangfold, at det
finnes mange måter å
uttrykke seg på
Møte voksne som
tilrettelegger for at
barna kan skape sine
egne historier, spille
teater og framføre
egne uttrykk for
andre (Tørre å være i
fokus)
Lære om
fargeblanding,
primær – og
sekundærfarger.

Alle barn skal få bruke kroppen og sansene sine ute og få utforske naturen i nærmiljøet.
Barna skal få lagt et grunnlag for å bli glad i naturen og møte holdninger om å ta vare på den.
Gjennom lek og aktiviteter ute skal barna erfare endringer i årstider, ulike måter å være i
naturen på og eksperimentere med naturfenomener.
De yngste barna

De mellomste barna
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Turer og opplevelser i
naturen.
Så og plante, følge med og
ta vare på.
Bli glad i, vise respekt for
og ta vare på naturen.
Kildesortering.
Begynnende kjennskap til
livssyklus.
Få erfaring med å bruke
ulike verktøy som f.eks.
skrutrekker, hammer og
sag
Begynne å se
sammenhengen mellom
klær og vær.
Lære om planter, dyr,
fugler og insekter.
Lære om årstider, vær og
landskap.
Eksperimentere med
naturens elementer.
Få erfaringer med å
orientere seg i naturen.
Ha tilgang til og få erfaring
med bruk av digitalt
utstyr.

De eldste barna












Lengre turer i naturen og
utegrupper
Foredle råvarer fra
naturen og kutte matvarer
Kompost
Økosystem og
næringskjeden
Få kjennskap til
livssyklusen.
Globale dyr, hva lever her
og der
Erfaringer med å finne
frem klær tilpasset været
Klatre i trær
Opplevelser på ski
Undre seg over
naturfenomener.
Erfaring med bruk av
teknologiske hjelpemidler

Alle barn skal oppleve og selv lære å vise omsorg og utvikle empati for andre. De skal
oppleve å føle seg verdsatt, være trygge og ha venner. Barnehagen består av mennesker
med forskjellige behov, bakgrunn og utvikling. Barna skal oppleve at dette er en berikelse.
Videre skal barna oppleve voksne som gir rom for undring, refleksjon og filosofiske spørsmål.
De yngste barna










Møte voksne som
følger barnets
initiativ og er
tilgjengelig for
barnets undring
og kommunikasjon, både verbal
og nonverbal
Møte voksne som
tilrettelegger for
kontakt og
relasjonsbygging
mellom barn,
bygger opp under
barnas gryende
vennskap og
samlek og støtter
barna i deres
kommunikasjon
med andre barn
Møte voksne som
er bevisst sitt
ansvar som
rollemodeller,
som gir respons
på gode
handlinger og
møter negative
med å lede barnet
over i en positiv
handling
Oppleve
fellesskap og det
å være en del av
en gruppe
Bry seg om
hverandre, ta
hensyn til
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De mellomste barna













Få erfaring med sosial
kompetanse, blant
annet
konfliktmestring- og
konfliktløsing
Være med på å sette
ord på og snakke om
ulike følelser og bli
bevisst hvordan våre
handlinger påvirker
andre
Gjøre seg erfaringer i
samspill med andre,
utvide
vennskapsrelasjoner
Bli bevisst på
kroppsspråk og
ansiktsuttrykk.
Møte voksne som
tilrettelegger for
undring og
nysgjerrighet
gjennom filosofiske
samtaler og åpne
spørsmål.
Få erfaring med ulike
høytider, religioner
og livssyn som er
representert i
barnehagen (i
samarbeid med
barnas hjem).
Møte voksne som
tilrettelegger for
undring og
nysgjerrighet
gjennom åpne
spørsmål og
filosofiske samtaler.

De eldste barna















Delta i filosofering rundt
grunnleggende
livsspørsmål, undring over
livets gang, etiske
dilemmaer
Bli ansvarliggjort i forhold
til valg de tar og
konsekvensene av disse
(bevisstgjøring av
sammenhenger)
Gjøre seg erfaring med å
snakke om vårt
følelsesrepertoar, og takle
eget følelsesregister
(komplekse/sammensatte
følelser)
Oppleve et miljø preget av
dialog, toleranse og evne
til refleksjon, og utvikle
respekt for hverandre
meninger og synspunkter
Få kjennskap til våre
grunnverdier, ulike
høytider og kulturelle
tradisjoner.
Bli bevisst sin egen
identitet i samspill med
andre (selvfølelse,
selvbilde)
Erfare mangfold og
inkludering
Løse konflikter alene eller
ved hjelp av voksne







hverandre og vise
empati
Hilse/si hei og
vinke/si ha det!
Gjøre seg
erfaringer med
grunnleggende
sosial
kompetanse
Oppleve at vi
uttrykker oss på
ulike måter
Delta på
markering av
ulike høytider /
kulturelle
tradisjoner
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Lære hva som er rett
og galt og erfare etikk
i hverdagen.
Barna skal oppleve
likestilling og at
gutter og jenter får
like muligheter.
Kirkebesøk ved
kristne høytider.
Lære å respektere at
vi er forskjellige.

Alle barn skal bli kjent med eget nærmiljø og få en forståelse av samfunnet og verden utenfor
hjemmet og barnehagen. Barna skal få bidra og medvirke til barnehagens innhold og derigjennom
oppleve demokratiske prosesser i hverdagen. Kulturelt mangfold, ulike levevis og ulike former for
familieliv skal synliggjøres i barnehagen. Barnehagen skal fremme likestilling, og motvirke
diskriminering, fordommer, stereotypier og rasisme.
De yngste barna















Få erfaring med
begrepet familie, kan
f.eks. vises med bilder
av barnas
familiemedlemmer
Lære navn på barn og
voksne
Oppleve samfunnet i
barnehagens
nærmiljø, f.eks.
søppeltømming,
gravemaskiner,
brøytebiler, politi- og
brannbiler, skole og
skolebusser
Oppleve samhold og
fellesskap med de
andre barna og voksne
i barnehagen på tvers
av avdelingene.
Oppleve
gruppefellesskap og
erfare hvilken avdeling
de tilhører
Oppleve nærmiljøets
kulturtilbud
Møte dyr i nærmiljøet
for eksempel
fjøsbesøk.
Opplever voksne som
kjenner barna og kan
følge opp deres
uttrykk og behov
Likestilling mellom
gutter og jenter,
begge kjønn får
varierte utfordringer
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De mellomste barna











Bli kjent med nærog lokalmiljøet
Oppleve et
inkluderende miljø
og at alle er
verdifulle for
fellesskapet
Bli kjent med ulike
familieformer og
levesett.
Bli kjent med ulike
yrkesgrupper
Lære om samisk
kultur.
Oppmuntres til å
medvirke i sin
egen hverdag.
Bli kjent med ulike
kulturer som er
representert i
barnegruppa og
personalet.
Oppleve at deres
meninger er
viktige og at de
kan være med på
å ta en felles
avgjørelse i
barnehagen.

De eldste barna











Bli kjent med at samene
er Norges urbefolkning
(Samefolkets dag 6.
februar)
Få forståelse av at alle er
viktige for fellesskapet.
Få besøke skolen de skal
begynne på
Tegne kart over steder
man kan gå tur
Erfarer at deres initiativ
påvirker hverdagen
Erfaring med levemåten
før og nå
Introdusere barna for
steder og
samfunnsinstitusjoner i
nærmiljøet
Lære barna å orientere
seg og ferdes trygt i
trafikken

og like mye
oppmerksomhet
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Alle barn skal ha tilgang på materiell og leker som gir erfaring med sortering, klassifisering,
sammenligning og sammenhenger. Videre skal de delta i lek og aktiviteter som gir de
erfaring med form, mengde, størrelse og konstruksjon.
De yngste barna

*Møte ord og begreper
om plass i romlig
sammenheng,
tidsrekkefølger og retning
i talespråket og erfare
betydningen av disse,
f.eks. klatre over noe og
under noe, først og sist,
nedover og oppover.
* Få erfaring med
tallremsen opp til 10, vi
bruker telling i hverdagen
- blant annet gjennom
sanger, bøker, eventyr og
bordteater
* Få erfaring med ulike
størrelser, mengder og
vekt.
* Delta i aktiviteter som å
rydde og sortere f.eks
etter størrelse, form og
farge.
* Møte ulike former, få
erfaring med de enkleste
som firkantet, rund og
trekantet. Leke med f.eks.
putteboks,
innpasningsspill og
puslespill.
* Bygge med
tredimensjonale
materialer
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De mellomste barna

* Gjøre seg erfaringer

De eldste barna

* Kunne sette ord på sine
med rom og retning i
erfaringer med rom og retning.
f.eks. hinderløype, sykkel * Forstå og kunne bruke
og ski.
plasseringsord.
* Bruke enkle
* Få erfaring med å telle til 100
plasseringsord.
* Måle med målebånd og
* Få erfaringer med
linjal.
telling opp til 20. Bruke
* Få litt kjennskap til
telling i hverdagen. Utvide temperaturmåling, tid og
forståelsen av mengde,
penger.
ikke bare tall som ei regle.
* Få erfaring med å
* Bli kjent med og ta i bruk
måling og veiing.
enkle matematiske begreper
* Spille brettspill og bruke som f.eks. sortering og
terning
mengdeforståelse
* Få erfaring med
* Bygge med mer avanserte
begrepene sirkel, femkant konstruksjonsmateriell
etc.
(klosser)
* Få erfaring med å
sortere søppel
* Utvide ferdigheter med
å bygge med magneter,
klosser, o.l.
* Få kjennskap til ulike
mønstre.
* Få erfaring med å se
likheter og ulikheter
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