Språk og lek hånd i hånd i Hjelset barnehage

Vi bygger lekerom

Implementering av rammeplan for barnehagen

Den nye forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver trådte i
kraft 1. august 2017. Moldebarnehagene har i 3 år jobbet med implementering
av den nye rammeplanen under tittelen «Til topps med kunnskap og
kompetanse i Moldebarnehagene».
Det har vært jobbet med implementering på ulike måter. Hvordan vi har jobbet
felles er utdypet fra fagseksjon barnehage.

I Hjelset barnehage har fokuset vært rettet mot språk, lek og voksenrollen disse
3 årene. Store områder som vi har brutt ned i mindre deler, og valgt oss noen
kjernekomponenter som vi har jobbet med. Vi har benyttet Fixens modell for å
synliggjøre implementeringen for oss selv.

Barnehageåret 2019-20 har vi valgt som metode i prosjektet å bygge lekerom.
Rammeplanen sier om leken:
«Leken skal ha en sentral plass i barnehagen, og lekens egenverdi skal
anerkjennes. Barnehagen skal gi gode vilkår for lek, vennskap og barnas egen
kultur. Leken skal være en arena for barnas utvikling og læring, og for sosial
og språklig samhandling. Barnehagen skal inspirere og gi rom for ulike typer
lek både ute og inne. Barnehagen skal bidra til at alle barn kan oppleve glede,
humor, spenning og engasjement gjennom lek-alene og sammen med andre».
Personalet skal:
o Organisere rom, tid og lekematerialer for å inspirere til ulike typer lek
o Bidra til at barna får felles erfaringer som grunnlag for lek og legge til
rette for utvikling av leketemaer
o Fremme et inkluderende miljø der alle barna kan delta i lek og erfare
glede i lek
o Observere og analysere, støtte, delta i og berike leken på barnas
premisser
o Veilede barna hvis leken medfører uheldige samspillsmønstre
Rammeplan for barnehagen 2017.
Ved å ha et prosjekt som handler om å bygge lekerom oppfyller vi flere viktige
punkt som står i rammeplanen knyttet til lek.
Språk
I lek er språket viktig. Språket er og har vært en viktig del i vårt
implementeringsarbeid.
Rammeplanen sier blant annet dette om språk:
«Alle barn skal få god språkstimulering gjennom barnehagehverdagen, og
alle barn skal få delta i aktiviteter som fremmer kommunikasjon og en
helhetlig språkutvikling»
Voksenrollen
Vi kommer ikke utenom viktigheten av den voksne. Det som er nytt i denne
rammeplanen er at det står « Personalet skal». Å bygge lekerom er en konkret
ting, som lett engasjerer og involverer. Men hvordan er vi som voksne i leken?
Og hvordan kan vi som voksne være med å utvikle barnas språk? Spennende
tema som vi jobber videre med.

Sansevegg ute

Voksenrollen

Vi valgte å bygge en sansevegg
ute. Tanken bak hele prosjektet er
bevissthet rundt språkstimulering.
Vi ser at ute kunne vi godt ha flere
tilbud til de minste barna. De
yngste er fortsatt ikke kommet inn
i den typiske rolleleken som er en
god «språkpartner». Det blir lett
konstruksjonlek i sandkassa,
dissing og vandring. Det er gode
arenaer i seg selv, men vi ville gi
de noe til. Med en sansevegg var
målet å fange interessen til barna
for utforsking. Samtidig håper vi at
sanseveggen kan gi barna felles
opplevelser, vi har laget den
såpass stor at flere kan stå der
samtidig. Kanskje noen av de
eldste også vil være der, og sånn
blir de gode språkbilder for de
yngre.
Vi valgte å bruke en type plate
som tåler vann. Selve objektene er
basert på gjenbruk.

Voksenrollen er viktig.

Den voksne må lytte til barnet og tyde
kroppsspråket. Den voksne må snakke med
barnet og sette ord på det de ser, hører, føler
(taktile sanser), lukter, smaker? Hjelpe barnet
med å sette ord på tingene, og være en engasjert
lytter. Å gi bekreftelse er viktig. Barn som
opplever å bli lyttet til, snakker gjerne mer Hvis
barnet står ved sanseveggen og f.eks. sier klosse
(om byggeklossene) kan den voksne utvide det
barnet sier med å si «du vil bygge med klossene»
osv..
Foreldrene ble også involvert. De kom med
forskjellige ting, i tillegg til ting vi fant i
barnehagen som kunne brukes.

ROMMET SOM DEN
3.PEDAGOG

Voksenrollen

Når det gjelder å bygge rom inne,
endte valget vårt på det minste
rommet inne på avdeling Grønn.
Dette rommet har vi snakket om
lenge. Tanken var å lage det mer
inspirerende. Det var mye hvite
flater der. Vi ønsket å bygge rom i
rommet som innbyr mer til
sanseopplevelser, rolig aktivitet og
stemning. Kunne vi få til et rom
hvor det var stemning for rollelek i
mindre grupper, sansing og
boklesing?
Vi startet med å flytte ut en reol
som var der og kjøpte inn blått
stoff som hengtes opp i taket.
Dette skulle symbolisere himmel.
En tipi (telt) kom på plass – det
kan være kjekt å ha i rollelek som
vi ser at de eldste barna på rød
begynner å bevege seg inn i og
ellers fint for de yngste å krabbe i.
Dette ble et rom i seg selv.
Dette rommet kommer vi til å
jobbe med fremover og trekke inn
flere elementer som skyer på
himmelen, stjerner, lys etc.

De voksne sin rolle er å være flinke til å stimulere
språket, ta med bøker, snakke om det vi ser og
lage gode språkstunder ved å være en engasjert
voksen som er nær barna. Hva med å ligge under
blå himmel og se på stjernehimmel?
Her kan det bli mange fine (språk)stunder.
Underveis har vi sett at barna la til merke alle nye
elementer vi brakte inn i rommet. Dette sier oss
noe om hvor viktig «rommet i rommet» er. Tipien
har vært brukt til mange fine lesestunder med 1
og 2 barn og en voksen. Barna har også brukt den
i rollelek og borte – titt titt lek.
Dette er flotte måter å samhandle på og legger
grunnlag for gode relasjoner. Gode relasjoner er
brostein for utvikling – også språk.

«Til topps»
Bygge rom på avdeling blå med 2 og 3 åringer
– lage sykehus.
Prosjektet startet med at vi hadde tema kropp, og at barna viste interesse for
sykehuslek. En av de ansatte hadde også tidligere erfaringer med
bamsesykehus.
Planleggingen ble gjennomført på avdelingsmøter og personalmøte og i
pedagogenes kontortid. Alle ansatte på avdelingen var involvert i prosjektet.
Vi gjorde et lite rom på avdelingen om til sykehus. Hengte opp plakater og
skaffet utstyr. Utstyret var ting vi hadde i barnehagen eller hjemme; bandasjer,
plaster, stetoskop, frakker, termometer mm.
Vi fant frem bøker om det å være på sykehus eller hos lege, og bøker om kropp.
Vi leste mye for barna fra disse bøkene i denne perioden.
Vi hadde «sykehus» en måned. I løpet av denne måneden var det mye fin
rollelek på dette rommet. Barna var både pasienter og leger. Kosedyr og dukker
var også pasienter. De voksne var gode rollemodeller for barna. De var
engasjerte og deltok i leken på barnas premisser. Barna viste stor glede når de
voksne var med i leken, spesielt morsomt var det at voksne var pasienter. Vi så
at leken utviklet seg i denne perioden. Barn som tidligere ikke hadde deltatt i
rollelek, var nå en del av denne. Vi så mye omsorg, glede, gode vennskap og
godt samhold. Rolleleken var også inspirasjon til å bruke språket. Sykehuslek
med støtte av å lese bøker og samtale om bilder var med på å styrke
språkutviklingen.
Prosjektet ble avsluttet med en bamsesykehusdag. Vi hengte opp invitasjon til
denne dagen, og oppfordret barna til å ta med «syke» dukker eller kosedyr. Vi
snakket også med foreldrene i forkant slik at de kunne forberede barna sine på
denne dagen. Bamsesykehusdagen var godt forberedt. Utstyr var lagt frem. To
ansatte var lege og sykepleier, de andre passet de barna som ikke var på
sykehus. Vi tok inn små grupper med barn på sykehuset, 3-4 barn. En etter en
ble ropt inn til legen mens de andre måtte sitte på venterommet og vente/se
på. Et barn ville ikke være med inn til legen, de andre ble med og viste stor

glede og spenning over dette. Alt i alt må vi si at dette var et meget vellykket
prosjekt. Det fenga alle barna på avdelingen, de voksne var inspiratorer i leken.

Foto fra sykehuset

På GUL avdeling med 4 åringer, har vi valgt oss to ulike prosjekter. Ute skal vi
sammen med BLÅ bygge en plass til inspirerende utelek som oppfordrer barna
til å bruke naturmaterialer rundt gapahuken rett utenfor barnehagen. Vi startet
på prosjektet i høst, men tiden tok oss inn, så vi skal ferdigstille den senere.
Inne på GUL bestemte vi oss for å bygge en kube. Dette for å få et avskjermet
lekested på vårt store avdelingsrom, og at en kube kan være et ganske allsidig
lekerom som lett byttes på hva slags sted det skal være. Ansatte er de som har
hovedansvaret for å bygge rommet, men med involvering av barna. Tanken er
at de voksne ikke bare skal bygge disse, men også bruke de sammen med
barna.
I starten, rett før jul, ble det et enkelt fristed for barna, og det ble opp til oss å
se hva og hvordan barna lekte med den. Tanken var at det skulle representere
vinter mer enn jul. Da ble det seende slik ut:

Vinter

Vi så at den ble mye brukt og barna hadde mye rollelek der inne, men
dessverre ble den også brukt som herjelek og ikke minst som klatrestativ.

For å få barna til å bruke det slik som det var ment, og ikke minst at barna
skulle ta mer vare på det, ble barna i denne runde mye mer involvert i hva
kuben skulle bli. På GUL hadde vi hatt Skinnvotten som eventyr og noen av
barna hadde veldig lyst til at det skulle bli en vott og noen ville ha en
vinterskog.

Etter mange runder med innspill og diskusjon ble det på en samling lagt frem
de ulike alternativene. Så skulle barna stemme frem hva vi skulle lage. Nesten
enstemmig skulle vi ha en eventyrskog som skulle være litt vinter og litt vår. Og
så skal skogen forvandle seg til vår og sommer slik skogen vår ute gjør. Barna og
ansatte satte i gang med å finne materialer som vi kunne bruke for å bygge den
og slik er den foreløpige skogen:

Velkommen inn!

Knopper?

Til topps med kunnskap og kompetanse

Bygge rom på avdeling friluft -med 5 åringer
Vi på friluft har valgt å jobbe med 2 prosjekter ute.
1: Trollskogen
Hjelset barnehage er en barnehage som har naturen som nærmeste nabo.
Friluft (5 års gruppa) bruker naturen ofte i løpet av måneden. Derfor ville vi ha
en «stamplass» i nærområdet som vi kunne gjøre litt vårt. Barna var med på å
bestemme navnet, som til slutt ble Trollskogen. Trollskogen ligger like ovenfor
Oppdøl. Kort gåtur fra barnehagen. Her får barna være med på å sette sitt eget
preg på skogen. Diverse troll har dukket frem. Her skal også settes opp en tarp i
løpet av våren. Grunnen til at vi ville ha «bygg rom-prosjektet» vårt i skogen er
fordi vi ønsker at barna skal få:
•

•

•
•

utforske mange spennende steder. Vi utforsker ulike fenomener i
naturen, og har fokus på bærekraftig utvikling. Vi ønsker å gi barna gode
opplevelser slik at de trives i naturen, og ønsker å ta vare på den.
tid til lek, og vi ønsker å gi inspirasjon til lek. Ute har barna god plass, og
finner spennende lekesteder. Alt i naturen kan bli til noe. Lek er også den
beste arenaen for læring.
knytte vennskap gjennom lek og aktiviteter.
utvikle empati, utforske, være nysgjerrige, kreative og robuste barn.

Dette er noe vi synes vi har fått til og plassen er blitt et populært sted for barna
både i barnehagetiden og utenfor.

2: Grønnskuret

Vi barnehageansatte har ett ansvar om å legge til rette for barnas fysiske miljø,
- blant annet gjennom å lage lekesoner, også i utemiljøet.
Barn som ikke velger å delta i lek må få nye muligheter til å finne aktiviteter de
liker og ønsker å holde på med. Lek er viktig for barnets utvikling på mange
måter. Gjennom lek utvikler barn for eksempel sosiale og fysiske ferdigheter,
og de utvikler både mestringsfølelse og selvtillit.

Ett stort ønske fra oss på Friluft er derfor å få aktiviteter vi tidligere gjorde inne
ut, og finne en egen plass for dette i det ellers store uteområdet vårt, gjennom
å danne lekesoner. I barnehagen har vi ett stort skur (sykkelskur) som står igjen
etter det var skole her. Dette går under navnet grønnskuret. Her har vi på friluft
laga oss ett rom ute. Her har vi benker og griller. Vi har også tilrettelagt for
aktiviteter ute ved å ha en stor kasse med ting der. Kassen inneholder ting til
maling, tegning, kritt til paradis, bøker osv. Denne plassen er ment å være en
plass der barna kan trekke seg unna og få holde på med egne aktiviteter.
Ettersom plassen er inngjerdet og har egen port til resten av uteområdet er
dette også en plass der barna kan få holde på i fred og ro for andre barn. Vi har
noen ganger brukt ting som er i kassa, og andre ganger har vi tatt med ting fra
barnehagen ut. Dette har vært ett populært tiltak og plassen vil bli godt brukt
fremover.

