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ÅRSPLANEN ER
--

Et arbeidsredskap for barnehagens personal

--

Utgangspunkt for foreldrenes mulighet til å påvirke barnehagens pedagogiske innhold

--

Informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid til eier, kommune, samarbeidspartnere
og andre interesserte

Barnehagens styringsdokumenter:
--

Lov om barnehager (F – 08/2006) ligger til grunn for alle offentlige godkjente barnehager
og sammen med forskriftene til loven tar den for seg barnehagens formål og innhold.

--

Rammeplan for barnehager er hjemlet i barnehagens innhold, oppgaver og
samfunnsmandat. Rammeplanen er et forpliktende arbeidsverktøy for oss ansatte som
gir en ramme for jobben vår innen planlegging, tilrettelegging, innhold og vurdering

--

Vedtekter for Steinhaugane FUS Friluftsbarnehage

--

FN’s Barnekonvensjon

--

FUS serviceerklæring

--

FUS etiske retningslinjer

--

FUS styringsdokumenter

--

Forskrifter miljørettet helsevern

--

Virksomhetsplan som er en progresjonsplan for fagområdene i Rammeplanen

--

Kompetanseplan for Steinhaugane FUS Friluftsbarnehage

--

MyKid – dokumentasjon og evaluering i forhold til planlagt pedagogisk arbeid

Ledelse og organisering:
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--

Styrets leder: Eli Sævareid

--

Daglig leder: Kristine Krogenes

--

Stedfortreder: Ingvild Baugstø

Sammen gir vi barndommen verdi:
Lek, glede, hverdagsmagi og vennegaranti

STEINHAUGANE FUS
FRILUFTSBARNEHAGE
Steinhaugane FUS Friluftsbarnehage eies og drives av Trygge barnehager AS.
Barnehagen åpnet 29 juni 2005 og har 54 plasser for barn i alderen 0 – 6 år.
Barnehagen har 3 avdelinger
--

Spurvene: 0 – 2år

--

Måkene: 3 – 4 år

--

Ørnene: 4 – 6 år

Grunnbemanning består av fire fulle pedagogstillinger og tre fulle pedagogisk medarbeider
stillinger. I tillegg kommer annen bemanning som varierer fra år til år. Personalet er ansatt
på huset, men vi har organisert oss i aldersrelaterte avdelinger for å sikre barns rett til
trygghet, trivsel og utvikling. Det legges stor vekt på samarbeid mellom avdelingene og
åpne dører, da får barna anledning til god tilknytning med alle voksne og barn.

SAMARBEIDSUTVALGET SU
Samarbeidsutvalget SU består av eier, to representanter fra barnehagen og to
foreldrerepresentanter. Foreldrerepresentantene godkjenner årsplanen, forslag til
budsjettendringer og driftsendringer.
Ansatt- og foreldrerepresentanter velges for ett år om gangen. Jmf vedtektene
Eier:
--

Eli Sævareid, representert ved daglig leder Kristine Krogenes

--

Samarbeidsutvalgets leder: Lee Robertson

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnede organ.
Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver
gruppe er likt representert. Utvalget bestemmer selv hvor ofte de skal møtes og skal bl. a.
behandle eventuelle innspill fra foreldregruppen. Tilbakemeldinger fra samarbeidsutvalget
tas med i videre arbeid og planlegging internt i barnehagen.
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VERDIGRUNNLAG,
VISJON OG INNHOLD
Visjon:
«Sammen gir vi barndommen verdi: lek og glede, hverdagsmagi og vennegaranti»
Visjonen er vår ledestjerne og den staker ut en retning for hva vi ønsker at organisasjonen
skal oppnå – nå og i fremtiden. Visjonen er det vi strekker oss etter hver dag i møte med
barn, foreldre og kollegaer.
Verdier:
Personalet og barna skal gjennom barnehagedagen være glødende og skapende.
De voksne skal være tilstedeværende for barna og se hvert enkelt individ.
Vi ønsker å ta utgangspunkt i å gi barna mulighet til sosiale aktiviteter på steder med
rik naturkvalitet. Barna skal få oppleve mangfoldig plante – og dyreliv innebærer gode
læringsbetingelser uansett barns ulike læreforutsetninger. Med utgangspunkt i barns ulike
sosiokulturelle bakgrunn og modningsnivå, finner hvert enkelt barn ofte utfordringer
der det fysiske og biologiske mangfoldet er størst. Vi ønsker å framheve barndommens
egenverdi ved å vektlegge undring som en kvalitet for læring. Vi ønsker at barna skal
jakte på kunnskap, ikke at kunnskapen skal jakte på barna. Vi ønsker å skape mangfold og
opplevelse og tilrettelegge for at barna får mulighet til å bruke alle sansene på ulike måter.
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Hovedmål for Steinhaugane FUS Friluftsbarnehage
--

FUS barn har et positivt selvbilde

--

FUS barn er trygge og forskende, trives i lek og har vennekompetanse

--

FUS barn gleder seg til «resten av livet», da de vet de har påvirkningsmuligheter og at
innspillene deres teller

--

FUS barn tenker tilbake på barnehage tiden med glede og fryd

--

FUS barn får et variert og sunt kosthold

FUS tiltak for å oppnå målene:
--

Personalet deltar på kompetanseutvikling gjennom FUS-skolen

--

Personalet deltar på veiledning

--

Personalet følger retningslinjene til SmartMat

--

Personalet følger FUS standarder

Steinhaugane FUS Friluftsbarnehages tiltak for å oppnå målene:
--

Tilrettelegging for gode opplevelser i trygge omgivelser

--

Bevisste, engasjerte og fleksible voksne med trygghetssirkelen som grunnprinsipp

--

Se hvert enkelt barn og barnegruppen
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MATGLEDE

BARNEHAGENS
SATSINGSOMRÅDE
Steinhaugane FUS Friluftsbarnehage sitt satsingsområde er friluftsliv med hovedfokus på lek.
Betydningen av friluftsliv i Steinhaugane FUS Friluftsbarnehage
At alle barn skal få oppleve varierte sanseinntrykk
Lek er barnas viktigste arena for læring og utvikling. Det er også den viktigste arena
for sosial kompetanse. Gjennom leken får barna utforske, oppdage, lære både alene og
sammen med andre barn. I lek opp står vennskap, interesser og ferdigheter.
Vår oppgave som voksne i barnehagen er å tilrettelegge, veilede og støtte barna i leken.
Vi skal være nysgjerrige voksne sammen med barnet undre oss, utforske og lære.
«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» (Rammeplanen)
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FRILUFTSLIV
Friluftsliv bidrar til rik utvikling for alle, og når vi ferdes i innmark og i utmark gir det oss
muligheter til å bruke alle våre sanser. Vi får alle en naturopplevelse som gir motorisk
utfoldelse som igjen gir selvtillit. Når vi ferdes i naturen lærer vi om biologi og ansvaret
vi har som mennesker. Vi får muligheten til å lytte, lukte og se mangfoldet av det naturen
har å tilby oss.

HVORFOR ER DET VIKTIG MED FRILUFTSLIV?
--

Friluftsliv gir varierte opplevelser som gir barn gode læringssituasjoner og flere
erfaringer

--

Friluftsliv i variert og mangfoldig landskap bidrar til at fysiske aktiviteter blir en naturlig
og lystbetont del av hverdagen

--

Friluftsliv gir naturopplevelser og barna lærer å bli glade i naturen, får et eierforhold til
den og lærer å ta vare på «sin natur».

--

Friluftsliv gir nye og gode sosiale relasjoner på tvers av etablert vennskap, avdelinger og
aldersgrupper.

--

Friluftsliv gir gode, rike fellesopplevelser.

--

Friluftsliv gir rom får å lytte, iaktta og uttrykke seg gjennom refleksjon over «store
spørsmål».

--

Friluftsliv gir rom for mangfoldig begrepslære.

--

Friluftsliv gir rom for ro til undring og tenking, samtaler og fortellinger.

--

Friluftsliv gir barna erfaringer om plassering og orientering og på den måten utvikler
barna sine evner til lokalisering.

FRILUFTSLIV GIR ROM FOR VARIERT LEK
«Leken skal ha en sentral plass i barnehagen, og lekens egenverdi skal anerkjennes.
Barnehagen skal gi gode vilkår for lek, vennskap og barnas egen kultur. Leken skal være en
arena for barnas utvikling og læring, og for sosial og språklig samhandling. Barnehagen skal
inspirere til 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». (Rammeplanen)
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Barnet utvikler seg på alle måter gjennom lek: intellektuelt, språklig, fysisk, sosialt og
emosjonelt. I leken utvikler og styrker barnet sin identitet og selvfølelse.
Vi gir barna god tid til å leke uten for mange avbrytelser, gir barna rom for impulsivitet og
verner om de gylne øyeblikkene.

FRILUFTSLIV, HVA VIL DET SI FOR BARNA?
--

Varierte turer

--

Sanseinntrykk

--

Barna er ute minst to timer hver dag

--

De minste barna sover ute med sovevakt til stede, de to timene kan inkluderes i
sovetiden

VOKSENROLLEN
--

Tilrettelegge og skape gode opplevelser.

--

Voksnes deltakelse i hverdagen er begrunnet og bevisst.

--

De voksne har grunnleggende innsikt i naturen, miljøvern og samspill i naturen slik at de
kan videreformidle gode verdier og holdninger.

--

De voksne er rollemodeller og støttespillere i hverdagen.

--

De voksne skal observere aktiviteten og leken for å få grunnlag til å gi barnet individuell
oppfølging.

--

Personalet må være tilgjengelig for barna ved å støtte, inspirere og oppmuntre barna i
deres hverdag. Dette vil danne grunnlag for å sikre at alle barn får gode erfaringer og en
opplevelse av å mestre samspill med andre barn i lek og aktiviteter.
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BÆREKRAFTIG UTVIKLING
«Barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Bærekraftig utvikling omfatter
natur, økonomi og sosiale forhold og er en forutsetning for å ta vare på livet på jorden slik
vi kjenner det. Barnehagen har derfor en viktig oppgave i å fremme verdier, holdninger
og praksis for mer bærekraftige samfunn. Barnehagen skal bidra til at barna kan forstå at
dagens handlinger har konsekvenser for fremtiden.
Barna skal få naturopplevelser og bli kjent med naturens mangfold, og barnehagen skal
bidra til at barna opplever tilhørighet til naturen». (Rammeplanen)
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LIVSMESTRING OG HELSE
«Barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon og bidra til å
utjevne sosiale forskjeller. Barnas fysiske og psykiske helse skal fremmes i barnehagen.
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. Barnehagen skal være et trygt og utfordrende sted der barna kan prøve ut ulike
sider ved samspill, fellesskap og vennskap. Barnehagen skal være en arena for daglig fysisk
aktivitet og fremme barnas bevegelsesglede og motoriske utvikling. Måltider og matlaging i
barnehagen skal gi barna et grunnlag for å utvikle matglede og sunne helsevaner.
Personalet skal ha et bevisst forhold til at barn kan være utsatt for omsorgssvikt, vold og
seksuelle overgrep, og vite hvordan dette kan forebygges og oppdages. Personalet skal
kjenne til opplysningsplikten til barnevernet, jf. barnehageloven § 22.»
Barna skal ha mulighet til ro, hvile og avslapping i løpet av barnehagehverdagen.
(Rammeplanen)
«Barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon og bidra til å
utjevne sosiale forskjeller. Barnas fysiske og psykiske helse skal fremmes i barnehagen.
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.
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HANDLINGSPLAN MOBBING
AKTIVITETSMÅL

HVORFOR

HVEM

HVORDAN

NÅR

Forebygge
mobbing

Ivareta psykisk
helse

Alle

Støttende og bekreftende voksne

Kontinuerlig

Åpne for å lytte
Være proaktive

Fremme vennskap
Tar ting på alvor
Gi barna gode
verdier

Gruppearbeid
Samlingsstund
Bruke kjente effekter som barna
kan kjenne seg igjen i
Arbeide tverrfaglig
Veiledning
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SMARTMAT
SmartMat er mat som investeres på en god måte og dermed gir god helse og god
livskvalitet. Maten vi serverer i barnehagen inneholder næringsstoffer og byggeklosser
til barn i utvikling.
1. Vi serverer grønnsaker til måltidene
2. Vi bruker ren fisk eller fiskemat med høyest mulig fiskeinnhold
3. Vi bruker rent kjøtt eller kjøttvarer med høyest mulig kjøttinnhold
4. Vi bruker mest mulig
næringsrikt korn
5. Vi balanserer inntaket
av ulike typer fett
6. Vi bruker vann som tørstedrikk
7. Vi bruker størst mulig grad naturlige søtningsstoffer
8. Vi har god balanse mellom varmmåltider og brødmåltider
for å skape variasjon
I Steinhaugane FUS Friluftsbarnehage serverer mat som er bra for hjernen, hjertet og tarmene.
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Vi har også fokus på hvilke helseeffekter vi kan få fra mat:
1. Mat for glede: Hvis du skal kjenne deg glad og fornøyd, energisk og motivert,
må hjernen din lage flere kjemikalier som kan gi deg slike gode følelser.
Proteinrik mat og plantefór gir lykkekjemi.
2. Beroligende mat: du har et komplisert stressmestringsapparat i kroppen din.
Apparatet beskytter deg med flere titalls hormoner som kan finjustere din følelse
av harmoni og ro. Stresshormonproduksjon vil forbruke mengder av næringsstoffer fra
verdifulle lagre. Når binyrene lager stresshormoner på høygir kan de for eksempel legge
beslag på hele 90 % av din vitamin C beholdning. Nødvendige proteiner, mineralverktøy
som magnesium, kalsium og matvarer med lav sukkerbelastning på kroppen samt
fiberrike grønnsaker, belgfrukter og fullkorn hjelper hjernen med stressmestring og
beroliger kroppen.
3. Mat for konsentrasjon: hjernecellene dine trenger omega3 fettsyrer. Hjernecellene
lager signalstoffer for at du skal greie å samle tankene dine og omega3 får nå mye
oppmerksomhet fordi man ser at fettsyren er tett koblet til bedre konsentrasjonsevne.
Konsentrasjon, motivasjon og lagring av minner krever mange kjemiske prosesser i
hjernecellefabrikkene dine. For å lage signalstoffer til slik hjernekjemi forbrukes det flere
ulike mineralverktøy, jern, sink og magnesium.
4. Mat for minnet: hjernen lagrer minner ved å etablere stadig nye nettverk av
hjerneceller som kommuniserer med hverandre. Hjernecellene har armer som griper
tak i omkringliggende hjerneceller i nye mønstre, som du kan kalle minnespor. Et
minne lagres best gjennom flere sanser, dette fordi minnesporet blir aktivert gjennom
syn, hørsel og berøring. Kombinasjon av trygghet, kjærlighet og nytelse av mat
med nødvendige byggeklosser til hjernens hukommelseskjemi, gir deg det beste
utgangspunkt for lagring av minner. Å redusere inntaket av kaloririk bearbeidet mat, å
innta rikelig med antioksidanter, vitamintrioen B6 – B9 – B12, omega – 3 og å legge om
til middelhavskosthold (det vil si mer fisk, olivenolje, belgfrukter, grønnsaker, fullkorn,
nøtter og frukt) er med på å ivareta minnet.
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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 deltakelse 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)
På avdelingene blir det lagt opp til at barna ukentlig får mulighet til aktiv deltakelse i
planlegging og vurdering av det pedagogiske arbeidet. Det er viktig at barna føler at de
blir tatt på alvor og verdsatt. Det blir lagt opptil at barnas ideer og interesser skal danne
grunnlag for aktiviteter og felles undring.
Ulike tema arbeid blir utarbeidet gjennom ved å se hva hvert enkelt barn interesserer seg
for. Ørnene tar hver uke utgangspunkt i hva hvert enkelt barn interesserer seg for på tur.
Dette blir arbeidet med gjennom tverrfaglig arbeid. Turdestinasjoner blir også lagt opp til
etter ønske fra barna.
I hverdagen er personalet lydhør for barnas verbale og nonverbale uttrykk og interesser.

DEMOKRATI
«Gjennom å delta i barnehagens fellesskap skal barna få mulighet til å utvikle forståelse for
samfunnet og den verden de er en del av. Barnehagen skal fremme demokrati og være et
inkluderende fellesskap der alle får anledning til å ytre seg, bli hørt og delta. Alle barn skal
kunne få oppleve demokratisk deltakelse ved å bidra og medvirke til barnehagens innhold,
uavhengig av kommunikasjonsevner og språklige ferdigheter.» (Rammeplanen).

BARNEHAGER MED SAMISKE BARN
«Samiske barn i barnehage skal få støtte til å bevare og utvikle sitt språk, sin kunnskap
og sin kultur uavhengig av hvor i landet de bor. Innholdet i barnehagetilbudet til samiske
barn utenfor samiske distrikt skal tilpasses barnas samiske bakgrunn. Dette innebærer at
samiske barn og foreldre har rett til å forvente at personalet har kjennskap til, og legger
vekt på, at også den samiske kulturen skal være en del av barnehagens innhold. Det skal
legges til rette for at barna også kan få møte samisk språk» (Rammeplanen)
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OMSORG OG DANNING
OMSORG
«Omsorg er en forutsetning for barnas trygghet og trivsel, og for utvikling av empati og
nestekjærlighet. 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. Personalet skal arbeide for et miljø som ikke bare gjør barna til mottakere
av omsorg, men som også verdsetter barnas egne omsorgshandlinger» (Rammeplanen)
Personalet skal
--

Ivareta barnas behov for fysisk omsorg, inkludert behov for ro og hvile

--

Legge til rette for at barna kan knytte seg til personalet og til hverandre

--

Sørge for at alle barn opplever trygghet, tilhørighet og trivsel i barnehagen

--

Møte alle barn med åpenhet, varme og interesse og vise omsorg for hvert enkelt barn

--

Være lydhør for barnas uttrykk og imøtekomme deres behov for omsorg med sensitivitet

--

Støtte og oppmuntre barna til å vise omsorg for andre og til selv å kunne ta imot omsorg

--

Bidra til at barna kan utvikle tillit til seg selv og andre.

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.
Barna skal støttes i å uttrykke synspunkter og skape mening i den verden de er en del av.
Gjennom samspill, dialog, lek og utforsking skal barnehagen bidra til at barna utvikler
kritisk tenkning, etisk vurderingsevne, evne til å yte motstand og handlingskompetanse,
slik at de kan bidra til endringer». (Rammeplanen)
Personalet skal
--

tilrettelegge for meningsfulle opplevelser og støtte barnas
identitetsutvikling og positive selvforståelse
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--

støtte barnas aktivitet, engasjement og deltakelse i fellesskapet

--

synliggjøre og verdsette ulike behov, meninger og perspektiver i fellesskapet

--

legge merke til, anerkjenne og følge opp barnas perspektiver og handlinger

--

utfordre barnas tenkning og invitere dem inn i utforskende samtaler

--

synliggjøre og fremheve mangfold og ulikhet som grunnlag for opplevelser, utforsking
og læring.

TRYGGHETSSIRKELEN

Trygghetssirkelen er en metode for å kunne forstå barnas behov. Vi må ha selvrefleksjon og
synliggjøre relasjonene for å møte barnas behov med mål om trygg tilknytning.Endret!

INKLUDERING
«Barnehagen skal møte barna med tillitt 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 felleskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling
og motarbeide alle former for diskriminering.»
(Barnehageloven § 1 Formål, 3. ledd)
Inkludering er en viktig verdi som barna skal tilegne seg allerede fra barndommen
av. Personalet har hovedansvar for at alle barn uansett funkjsonsnivå, alder, kjønn og
familiebakgrunn får gode opplevelser med at alle individer er betydningsfulle for felleskapet.
Barnehagen skal sørge for at barn som mottar spesialpedagogisk hjelp, inkluderes i
barnegruppen og i det allmennpedagogiske tilbudet.
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MANGFOLD OG
GJENSIDIG RESPEKT
«Barnehagen skal fremme respekt for menneskeverdet ved å synliggjøre, verdsette og
fremme mangfold og gjensidig respekt. Barna skal få oppleve at det finnes mange måter
å tenke, handle og leve på. Samtidig skal barnehagen gi felles erfaringer og synliggjøre
verdien av fellesskap. Barnehagen skal vise hvordan alle kan lære av hverandre og fremme
barnas nysgjerrighet og undring over likheter og forskjeller. Barnehagen skal bidra til
at alle barn føler seg sett og anerkjent for den de er, og synliggjøre den enkeltes plass
og verdi i fellesskapet.
Barnehagen skal bruke mangfold som en ressurs i det pedagogiske arbeidet og støtte,
styrke og følge opp barna ut fra deres egne kulturelle og individuelle forutsetninger.
Barnehagen skal synliggjøre variasjoner i verdier, religion og livssyn. Det skal være
plass for en åndelig dimensjon i barnehagen som må brukes som utgangspunkt for
dialog og respekt for mangfold.
Barnehagen skal legge til rette for kulturmøter, gi rom for barnas egen kulturskaping og
bidra til at alle barn kan få oppleve glede og mestring i sosiale og kulturelle fellesskap.
Barnehagen skal by på varierte impulser, opplevelser og erfaringer og omfatte lokale,
nasjonale og internasjonale perspektiver. Barnehagen skal synliggjøre samisk kultur og
bidra til at barna kan utvikle respekt og fellesskapsfølelse for det samiske mangfoldet.
Barnehagen skal synliggjøre et mangfold i familieformer og sørge for at alle barn får sin
familie speilet i barnehagen». (Rammeplanen)
I barnehagehverdagen skal barna gjennom lek og varierte aktiviteter skal barna få erfaring
med å lytte, forhandle og diskutere og få begynnende kjennskap til menneskerettighetene
gjennom FNs barnekonvensjon.
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LIKESTILLING OG LIKEVERD
«Barnehagen skal fremme likeverd og likestilling uavhengig av kjønn, funksjonsevne, seksuell
orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, etnisitet, kultur, sosial status, språk, religion og
livssyn. Barnehagen skal motvirke alle former for diskriminering og fremme nestekjærlighet.
Barnehagen skal bygge sin virksomhet på prinsippet om likestilling og ikke-diskriminering og
bidra til at barna møter og skaper et likestilt samfunn. Alle skal ha like muligheter til å bli sett,
hørt og oppmuntret til å delta i fellesskap i alle aktiviteter i barnehagen. Personalet må reflektere
over sine egne holdninger for best mulig å kunne formidle og fremme likeverd og likestilling».
(Rammeplanen)
«Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale,
etniske og kulturelle bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur».
(Barnehageloven § 2 barnehagens innhold, 3.ledd)
Vi vil synliggjøre vårt arbeid ved å:
--

Tilrettelegge for et læringsmiljø i barnehagen som
fremmer likestilling mellom gutter og jenter

--

Se og høre både gutter og jenter på lik linje

--

Være reflekterende over egne holdninger og handlinger
til samfunnet sine forventninger til gutter og jenter

26

--

Stille like krav og forventninger til både gutter og jenter

--

Rekruttere menn i barnehagen

HANDLINGSPLAN LIKESTILLING
Læringsmiljøet i barnehagen skal fremme likestilling mellom gutter og jenter
AKTIVITETSMÅL

HVORFOR

HVEM

HVORDAN

NÅR

Fysisk aktivitet skal
stimulere både
gutter og jenter

Oppmuntre
til deltakelse
uavhengig av kjønn

Alle

Motivasjonsarbeid
Refleksjon over
egen praksis

Kontinuerlig

Deltakelse

Stimulere barna til
ulike kjønnsrelaterte
aktiviteter

Alle

Oppfordre og
motivere

Kontinuerlig

Utvikling av kjønnsidentitet
AKTIVITETSMÅL

HVORFOR

HVEM

HVORDAN

NÅR

Gode samtaler

Respekt for
hverandre

Alle

smågrupper

Kontinuerlig

Utfordre og
bevisstgjøre barnas
forestillinger og
myter om kjønn

Alle

Smågrupper
Filmopptak

Kontinuerlig

Eventyr

Personalet må reflektere over sine egne holdninger og
samfunnet sine forventninger til gutter og jenter
AKTIVITETSMÅL

HVORFOR

HVEM

HVORDAN

NÅR

Case fra samfunnet

Bevisstgjøre
holdninger

Alle

Refleksjon

Personalmøter
Avdelingsmøter

Case fra hverdagen
i barnehagen

Bevisstgjøre
Holdninger

Alle

Refleksjon

Personalmøter
Avdelingsmøter

Rekruttere menn til barnehagen
AKTIVITETSMÅL

HVORFOR

HVEM

HVORDAN

NÅR

Gjøre
arbeidsplassen
attraktiv for menn

Barna trenger
mannlige
rollemodeller

Alle

Ansette menn
Godt arbeidsmiljø

Kontinuerlig

Planen skal revideres i mai og desember:
dokumentere at de ulike aktivitetsmålene er gjennomført
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TRADISJONSHJUL FOR
STEINHAUGANE FUS
FRILUFTSBARNEHAGE

«Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og
bidrar til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt felleskap.»
(Barnehageloven § 2. Barnehagens innhold, 4. ledd)
Vi har fokus på barnekulturen som kultur av - med og for barn.
Vi synliggjør vårt arbeid ved å:
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--

Legge til rette for kunstneriske og estetiske uttrykk for barna

--

Å være åpen for impulser fra den lokale, regionale og globale verden

--

Formidle tradisjoner for å skape tilhørighet

--

Være tydelige rollemodeller som er bevisst på eget kulturelt- og verdimessig ståsted
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Å SE OG FORSTÅ
BARNS LEK I PRAKSIS
Vi som jobber i barnehage observerer, opplever, deltar i og ikke minst forundrer oss over
barnas lek. Hvorfor er det slik at noen er alltid midtpunktet i leken og uansett hva de finner
på av type lek følger alle de andre med, mens noen andre har en tendens til å gå alene eller
bytter lekestasjon hurtig? Har lekens karakter noe å si når det gjelder forskjeller mellom
en god lek og uregulert lek? Hvor kommer inspirasjonen og ideene til leken fra? Hva med
voksen rollen i leken som deltaker og tilskuer?
Ole Fredrik Lillemyr i boken «Lek, opplevelse, læring i barnehagen» nevner 5 forskjellige
leketyper: sansemotorisk lek, rollelek, regellek, bevegelseslek og konstruksjonslek.
I hverdagen ser vi at noen har mer tendens til å holde seg til rollelek, mens andre
liker best bevegelseslek, men en ting er sikkert i løpet av en dag ser vi igjen alle
disse leketypene i en barnegruppe.
Lekens kjennetegn er at den er indremotivert, skjer i samspill med andre og barna bruker
forkunnskapene sine om ting sammen med fantasi og kreativitet. På denne måten kan leken
i tillegg til her og nå opplevelsen også gi rom for gode utviklingsmuligheter i forhold til
sosialkompetanse og læring.
Vygotsky sier at «slik er lek i forkant av utviklingen, for gjennom leken begynner barnet å
tilegne seg motivasjon, ferdigheter og holdninger som er nødvendige for sosial deltakelse,
noe som kan oppnås fullt ut gjennom assistanse fra jevnaldrende og de som er eldre».
Vygotsky nevner også at i leken «tar barna selv kontrollen» og dermed innordner de seg til
lekens regler. Dette forutsetter ofte at de må dekontekstualisere, det vil si at de må pendle
mellom sine egne impulser, behov og lekens kontekst som kan være i strid med hverandre.
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Dr. Elena Bodrova i boken «Tools of mind»
forsker på leken og dens læringspotensial
med utgangspunkt i Vygotsky sin teori
om lek. Hun framhever viktigheten av
selvkontroll som skal læres i tidlig alder
og hvordan dette kan støttes i barnehagen
gjennom lek. Selvkontroll påvirker både det
sosiale og det intelligente hos barnet sier
Bodrova. Når det gjelder lekens karakter
er den avgjørende for kvaliteten og hun
skiller mellom to lekemåter: den gode leken,
som kjennetegnes av godt samarbeid, god
kommunikasjon, bruk av forkunnskaper og
tilegnelse av ny kunnskap og den uregulerte
leken som skaper stemning der og da, men
barnet sitter ikke igjen med noe konkret.
Vygotsky, Bodrova, Lillemyr og mange andre teoretikere ser direkte sammenheng mellom
barnas lek og utvikling og understreker dens viktighet i forhold til gode sosiale evner som
forutsetter nettopp selvkontroll.
Her kommer vår, de voksnes rolle inn, å kunne se barnas lek i et utviklingsperspektiv,
å se forskjellen mellom den gode leken og den uregulerte leken, å skjønne vår rolle som
koordinator, brobygger, observatør og støttespiller i leken.
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HJERNEN I BRUK PÅ
BARNS PREMISSER
Da blir spørsmålet hvordan kan vi skjønne vår rolle som koordinator, brobygger, observatør
og støttespiller/stillas i leken? Hva skjer helt konkret og hvordan oppnår barna en endring,
en utvikling ved å «bare» leke?
Ved å ta utgangspunkt i egenledelsesteorien til Sørensen, Godtfredsen, Modahl og Lerdal
(2011) ser vi at egenledelse er hjernens viktigeste overordnede styringsfunksjon; en
slags «hjernens sjef». Egenledelsen, også kalt «mulighetenes vindu», skal stimuleres og
utvikles. Det er her vi voksne i barnehagen inn, fordi det er HER og NÅ det skjer. «Nyere
hjerneforskning og nevrologisk kunnskap understreker imidlertid hjernens mottakelighet og
kapasitet for læring i småbarnsalderen» (Sørensen, Godtfredsen, Modahl og Lerdal 2011:23)
Egenledelse er en paraplybetegnelse for en del mentale verktøy som setter i gang, styrer og
regulerer adferden vår. Sørensen, Godtfredsen, Modahl og Lerdal (2011) viser til 7
egenledelsesfunksjoner: Oppmerksomhet, Konsentrasjon, Planlegging, Selvregulering,
Arbeidshukommelse, Initiativ og
Fleksibilitet. Egenledelse er
betraktet som sentralt i barns
utvikling til selvstendighet og
mestring. Egenledelseshjulet med
de sju funksjonene .
Hvordan ser vi dette i praksis i
leken? Her skal vi skrive eksempler
ved å beskrive hver av de fem
leketypene: sansemotorisk lek,
rollelek, regellek, bevegelseslek
og konstruksjonslek sett fra
egenledelsesperspektivet.
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Sansemotorisk lek
Bruke sansene og
motorikken i lek

Bygge hytte i skogen

Planlegging

Finne ut hvor hytta skal stå og hvilke materialer som skal brukes til å lage den

Organisering

Finne ut hvem som skal være med, hvor mange og
hvilken rolle de skal ha i byggeprosessen

Arbeidshukommelse

Barnet skal bruke tidligere erfaringer om bygging og koordinere sitt eget bidrag
med de andre sine. Hvor store og tykke skal pinnene være, hvordan skal de
settes opp mot hverandre for at det ikke skal rase ned? o.l.

Igangsetting

Å begynne å samle inn pinner, mose og andre naturelementer til hyttebyggingen,
og holde det i gang og ikke la seg bli distrahert

Fleksibilitet

Hvis de ikke finner nok pinner klarer de ikke å lage en stor hytte. Da må barnet
endre tankeprosesser og forestillinger om hvordan hytten kommer til å bli i
forhold til den opprinnelige planen. Det kan også komme flere barn inn i leken
underveis og det endrer prosessen

Selvregulering

Andre barns bidrag kan komme på godt og vondt og da må barnet regulere
sine egne følelser rundt det. Hytten har kanskje ikke plass til alle på en gang og
turtaking i en så spennende prosess krever mye selvregulering

Selvmonitorering

Å kunne dele hytten selv med de som ikke bidrog til byggingen,
men som i ettertid vil komme på «besøk» og komme inn i leken

Rollelek
Å innta en spesifikk rolle

Butikklek

Planlegging

Barna skal finne ut hvor butikken skal være og hvilke varer de skal ha, om de
skal ha penger og hva de skal bruke som penger

Organisering

Hvem står bak disken og hvem er kunder, evt. andre roller som butikkdamens
datter osv. Hvor skal varene stå og hvor mye ting skal koste

Arbeidshukommelse

Barna skal bruke tidligere erfaringer fra handleturer og ikke minst skal de huske
sine egne roller for å ikke skape forvirring og sikre seg flyt i leken

Igangsetting

Alle skal innta rollen sin og yte ut fra det. Kunden kan ikke komme før varene er
på plass og butikk ansatte kan ikke åpne butikken sin før alt er på plass

Fleksibilitet

Andre barn prøver å komme inn i leken som kunde, et barn vil ha alle varene og
da må den som har butikkansattrollen finne ut hvordan utfordringene skal løses

Selvregulering

Uenighet kan oppstå mellom butikkansatt og kunde, og da må begge jobbe med
seg selv for å ikke ødelegge leken

Selvmonitorering

Forslag om rollebytte når en har en spennende rolle som butikkansatt trenger
selvinnsikt og empati for å se sammenhengen mellom ens eget og andres ønske
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Regellek
Leken er definert fra før
av med klare regler og
rammer

1-2-3 rødt lys

Planlegging

Hvem skal være med? Hvor skal de stå? Hvem skal stå første gang for å rope
1 – 2 – 3 rødt lys?

Organisering

Hvor lang bør avstanden være mellom den som roper og de som står? Hvor
strenge skal de være med tanke på de som beveger seg underveis når det
motsatte er forventet?

Arbeidshukommelse

De skal følge nøye med på når de kan bevege seg framover og når de skal stå
helt i ro. De skal også forstå konsekvensen av å ikke klare å stå i ro når det er
forventet

Igangsetting

Å følge med på gruppen og koordinere egne handlinger med andres handlinger

Fleksibilitet

Å kunne ta konsekvensen av å bevege seg når en ikke skal; gå helt tilbake på
startlinjen

Selvregulering

Å klare å beholde motivasjonen og håndtere egne følelser samtidig når noe
uforventet skjer

Selvmonitorering

Å kunne unne hverandre å vinne og å kunne se andres nederlag og ha
medfølelse for dem.

Bevegelses lek
Fin- og grovmotorisk aktivitet

Tikken

Planlegging

Bestemme området hvor de skal springe, finne ut hvem som skal være
med og bestemme hvem som har tikken først

Organisering

Bli enige om regler som gjelder under leken: f.eks. at de skal kun
springe på det området de har avtalt, de skal ikke dytte, dra eller klype
hverandre

Arbeidshukommelse

Her må de bruke hurtighet, følge med på hvor den som har tikken
befinner seg til enhver tid og finne gode strategier for å unngå å bli tatt

Igangsetting

Være med både fysisk og mentalt og ha god utholdenhet

Fleksibilitet

Hvis noen faller og slår seg må barna tåle at leken stopper opp, hvis
noen er uheldig og kommer borti hverandre så lenge de ikke blir skadet
skal de klare å holde fokus og fortsette

Selvregulering

Ønsker som ikke blir innfridd som å ville eller ikke ville ha tikken trenger
å reguleres. Andre barns uønskede bidrag kan vekke frustrasjon i tillegg
til at en er fysisk sliten fra før av og slikt skal også reguleres

Selvmonitorering

Å se andre med deres bidrag og fungere som en støttespiller for
hverandre. For eksempel den som ikke klarer å gi tikken fra seg skal ikke
las springe i det uendelige. Eller den som alltid vil ha tikken skal lære seg
å se at andre kan ha samme ønsker.

Konstruksjonslek
Skape/bygge

Lage legoby

Planlegging

Hvor mye og hvilken type lego de skal ha og hvem skal være med?
Hvor skal byen bygges?

Organisering

Hva skal byen inneholde og hvem som skal bygge hva?
Skal de prioritere dyrehage framfor et stort hus?

Arbeidshukommelse

De skal finne de rette klossene og sette dem
sammen slik at de oppnår ønsket mål.

Igangsetting

Sette i gang med å finne klosser og begynne å jobbe slik de har avtalt uten å
vente på at noen skal fortelle alt som skal gjøres underveis

Fleksibilitet

Å kunne bytte klosser med hverandre underveis, å kunne godta endringer i
forhold til det de er blitt enige om på forhånd, å kunne utveksle ideer

Selvregulering

Å tåle at både en selv og andre kan gjøre feil som kan gå ut over prosjektet. Å
finne gode strategier som er til hjelp for alle, for eksempel hvis det er dårlig plass
og de risikerer å velte skyskraperen da må de finne et annet sted å jobbe på

Selvmonitorering

Å kunne se hverandres bidrag og se helheten i det,
en stor legoby hadde ikke blitt til uten alle sine bidrag

Det er ikke bare i leken disse hjernefunksjonene styrkes, men også i andre situasjoner, f.eks.
i garderoben. Garderoben er dessuten et sted i barnehagen der kaos kan oppstå lettest, i
følgende eksempel skriver vi konsekvensene i en garderobesituasjon når et barn mangler en
eller flere av disse sju egenledelsesfunksjonene.
Hjernefunksjonene

Hva skjer når de ikke kobler inn?

Planlegging

Barnet klarer ikke å planlegge at det skal ut og at det da må kle på seg først

Organisering

Vet ikke hvilket plagg han/hun skal finne først.

Arbeidshukommelse

Klarer ikke og både hente dressen og finne varme klær
og å ta den på seg i riktig rekkefølge.

Igangsetting

Barnet virker motløs og umotivert til å kle på seg. Vandrer rundt i garderoben
og forstyrrer andre.

Fleksibilitet

Barnet får beskjed i ettertid at han/hun ikke skal ha fleecen på seg, men
ulldressen fordi slik ville mor ha det og da takler barnet det ikke og kan
bli sint eller lei seg.

Selvregulering

Barnet mister kontrollen overfor følelsene sine og blir oppgitt og sint fordi
det er veldig mye som skjer i garderoben akkurat nå med henting av ting,
rett rekkefølge, beskjeder som kommer for sent, andre barn som er der osv.

Selvmonitorering

Barnet ser ikke sitt eget beste, at dersom han/hun går ut i en tynn fleecejakke
kan han/hun fryse eller den voksne sin rolle som omsorgsgiver og oppfølger
av foreldrenes beskjeder.
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Det er slik egenledelse bidrar til en god utvikling på flere plan, og derfor er leken barnas
mest naturlige væremåte, som da blir en ypperlig måte å jobbe på.
Fordi «Barn som har lett for å komme i gang med en aktivitet (IGANGSETTING),
som legger gjennomførbare planer (PLANLEGGING), som anvender alternative strategier
når det trengs (FLEKSIBILITET), som husker hvorfor de holder på med en aktivitet
(ARBEIDSHUKOMMELSE), som klarer å regulere sine følelsesmessige reaksjoner overfor
omgivelsene (SELVREGULERING), som ser sin rolle og sin innvirkning i sosialt samspill
(SELVMONITORERING) viser gode ferdigheter i EGENLEDELSE».
(Sørensen, Godtfredsen, Modahl og Lerdal (2011: 45)
Målet vårt er å utnytte denne perioden i småbarnsalderen mens «mulighetenes vindu»
er fortsatt åpen og gi barna muligheter til å kunne utvikle gode egenledelsesferdigheter.
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PLANLEGGING, VURDERING
OG DOKUMENTASJON
Vi vil dokumentere temaene, aktiviteter, leken og den vennskapelige
rammen i barnehagen gjennom ulike metoder:
--

MyKid

--

Permer med barns arbeid

--

Utstillinger på bord og vegger

--

Bildeplakater

«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». (Rammeplanen)
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EGENLEDELSESFUNKSJONENE
KNYTTET OPP MOT RAMMEPLANEN
KOMMUNIKASJON,
SPRÅK OG TEKST

Egenledelsesfunksjonene
i lek og læring

1-2 åringen
ordkunstneren

Språkstimulering
Kommunikasjon;
Muntlig språk
Begreper
Rikt språk
Tekst

• Planlegging: Å se mål og
strategi i sammenheng
• Organisering: Å skape orden og
struktur
• Arbeidshukommelse: Huske,
tenke, handle samtidig
• Igangsetting: Initiativ
• Fleksibilitet: Mottakelig for
endringer
• Selvregulering:
Kontroll på følelser og tanker
• Selvmonitorering:
Empati, selvinnsikt

•
•
•
•

kulturoverføring
utvikle et godt muntlig språk
utvikle et rikt språk
forstå begreper

• Være seg bevisst sin
forbildefunksjon for hvordan
en lytter, gir konstruktiv
respons og bruker kroppsspråk,
talespråk og tekst
• fremme tillit mellom barn,
og mellom barn og voksne,
slik at barn føler glede ved
å kommunisere og trygghet
til å benytte ulike språk- og
tekstformer i hverdagen
• tilrettelegge for meningsfulle
opplevelser
• skape et språkstimulerende
miljø
• skape et miljø hvor en daglig
opplever spenning og glede ved
høytlesing, fortellinger, sang og
samtale

•
•
•
•
•

Artikulasjon – lyd
Det første ordet
To-ords setning
Tre-ords setning
Viser behov for å uttrykke seg
ut fra eget initiativ
Bruker ord fra dagliglivet
Bruker hele setninger
Kan fortelle selv
Kan være i dialog om noe i
kortere tid
Lytter til musikk og sang
Spontansang – lager sin egen
sang
Rytmisk bevegelse
Synge alene
Synge sammen med andre

«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 utøve digital dømmekraft og bidra til at barna utvikler en
begynnende etisk forståelse knytt9et
til digitale medier». (Rammeplanen)

Bli kjent med bøker, sanger, og
bilder tilpasset sin alder
Utvikle sin begrepsforståelse
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

KOMMUNIKASJON,
SPRÅK OG TEKST

Egenledelsesfunksjonene
i lek og læring

3-4 åringen
ordkunstneren

«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 utøve digital dømmekraft og bidra til at barna utvikler en
begynnende etisk forståelse knyttet til
digitale medier».

• Planlegging: Å se mål og
strategi i sammenheng
• Organisering:
Å skape orden og struktur
• Arbeidshukommelse: Huske,
tenke, handle samtidig
• Igangsetting: Initiativ
• Fleksibilitet:
Mottakelig for endringer
• Selvregulering: Kontroll på
følelser og tanker
• Selvmonitorering:
Empati, selvinnsikt

•
•
•
•

Barna skal lytte, observere og gi
respons i gjensidig samhandling
med barn og voksne
Videreutvikle sin begrepsforståelse
og bruke et variert ordforråd
Bruke sitt språk for å uttrykke
følelser, ønsker og erfaringer
Få et positivt forhold til tekst
og bilde som kilde til estetiske
opplevelser og kunnskaper,
samtaler og som inspirasjon til
fabulering og nyskaping
Bli kjent med bøker, sanger, bilder,
media m.m tilpasset sin alder

• Være seg bevisst sin
forbildefunksjon for hvordan
en lytter, gir konstruktiv
respons og bruker kroppsspråk,
talespråk og tekst
• fremme tillit mellom barn, og
mellom barn og voksne.
• vise forståelse for betydningen
av barns morsmål og
oppmuntre to- eller
flerspråklige til å være språklig
aktive og samtidig hjelpe dem
til å få erfaringer i norsk
• tilrettelegge for meningsfulle
opplevelser
• skape et språkstimulerende miljø
• skape et miljø hvor en daglig
opplever spenning og glede ved
høytlesing, fortellinger, sang og
samtale

• Uttrykke seg vanlig forståelig
• Deltar med interesse i rim og
regler, sanger og eventyr
• Leker/tøyser med ord,
rim og regler
• Liker å lytte til høytlesing
• Kan følge en instruksjon
• Kan motta en kollektiv
beskjed og utføre denne
• bruker språket relevant i
samsvar med situasjonen
• Kan formulere sine
ønsker verbalt
• Kan fortelle en historie med
en viss sammenheng
• Liker å lese bøker og
synge sanger
• Bruker spørre ord;
hva, hvem, hvorfor
• Begynner å bruke overord
(dyr, mat)
• Holder rytmen
• Kan skille mellom lyder og toner
• Liker rim og regler
• Liker å være i øyeblikket
• Er følsom overfor lyder og støy
• Liker å synge alene eller i
grupper

kulturoverføring
utvikle et godt muntlig språk
utvikle et rikt språk
forstå begreper
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KOMMUNIKASJON,
SPRÅK OG TEKST

Egenledelsesfunksjonene
i lek og læring

5-6 åringen
ordkunstneren

Språkstimulering
Kommunikasjon;
Muntlig språk
Begreper
Rikt språk
Tekst

• Planlegging: Å se mål og
strategi i sammenheng
• Organisering: Å skape orden og
struktur
• Arbeidshukommelse: Huske,
tenke, handle samtidig
• Igangsetting: Initiativ
• Fleksibilitet: Mottakelig for
endringer
• Selvregulering: Kontroll på
følelser og tanker
• Selvmonitorering: Empati,
selvinnsikt

•
•
•
•

• La barna møte symboler som
bokstaver og siffer i daglige
sammenhenger, og støtte barns
initiativ når det gjelder å telle,
sortere, lese, leke skrive eller
diktere tekst
• vise forståelse for betydningen
av barns morsmål og
oppmuntre to- eller
flerspråklige til å være språklig
aktive og samtidig hjelpe dem
til å få erfaringer i norsk
• tilrettelegge for meningsfulle
opplevelser
• skape et språkstimulerende
miljø
• skape et miljø hvor en daglig
opplever spenning og glede ved
høytlesing, fortellinger, sang og
samtale, og å være seg bevisst
hvilke etiske og kulturelle
verdier som formidles

• Bruker setninger som viser til
noe som har hendt\ skal hende
• hører forskjell på ord som bilpil, mus-hus, katt-hatt
• Liker ord og språklig uttrykk
• Leker med rim og regler
• Er glad i ordspill og språkleker
• Interesserer seg for tall og
bokstaver
• Viser interesse for lekeskriving
• Skriver navnet sitt
• Kan lese enkle ord
• Husker tekst og melodier
• Kan holde tone og takt
• Er rytmisk
• Liker å bruke instrument
• Nynner – spontansang
• Merker stemning gjennom
musikk
• Har skapertrang
• er poetisk – liker rim og regler

«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 utøve digital dømmekraft og bidra til at barna utvikler en
begynnende etisk forståelse knyttet til
digitale medier».

Bruke sitt språk for å uttrykke
følelser, ønsker og erfaringer
Få et positivt forhold til tekst
og bilde som kilde til estetiske
opplevelser og kunnskaper,
samtaler og som inspirasjon til
fabulering og nyskaping
Bli kjent med bøker, sanger, bilder,
media m.m tilpasset sin alder
Bruke sitt språk til å løse konflikter
og å skape positive relasjoner i lek
og annet samvær
Lytte til lyder og rytme i språket og
blir fortrolige med symboler som
tallsiffer og bokstaver
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kulturoverføring
utvikle et godt muntlig språk
utvikle et rikt språk
forstå begreper

KROPP, BEVEGELSE,
MAT OG HELSE

Egenledelsesfunksjonene
i lek og læring

1-2 åringen
den fysisk aktive

• Grunnleggende motoriske
ferdigheter
• Kroppsbeherskelse
• Fysiske egenskaper
• Helse og livskvalitet

• Planlegging: Å se mål og
strategi i sammenheng
• Organisering: Å skape orden og
struktur
• Arbeidshukommelse: Huske,
tenke, handle samtidig
• Igangsetting: Initiativ
• Fleksibilitet: Mottakelig for
endringer
• Selvregulering: Kontroll på
følelser og tanker
• Selvmonitorering: Empati,
selvinnsikt

• utvikling av sosial kompetanse
• utvikle en sunn kropp
• utvikling av motoriske
ferdigheter og
kroppsbeherskelse
• Grovmotorisk;
åle, krype, gå, danse
• Finmotorisk; holde spade, kopp,
perle med store perler,tegner
• Har god balanse
• Rollelek

• Erfaringer med varierte
og allsidige bevegelser og
utfordringer
• Erfaringer med uteliv til ulike
årstider

• god planlegging og fleksibel
tilrettelegging av det fysiske
miljøet ute og inne
• trygg og utfordrende kroppslig
lek og aktiviteter for alle
• jenter og gutter delta på en
likeverdig måte

• Grovmotorisk;
åle, krype, gå, danse
• Finmotorisk; holde spade, kopp,
perle med store perler,tegner
• Har god balanse
• Rollelek

KROPP, BEVEGELSE,
MAT OG HELSE

Egenledelsesfunksjonene
i lek og læring

3-4 åringen
den fysisk aktive

Grunnleggende motoriske
ferdigheter
Kroppsbeherskelse
Fysiske egenskaper
Helse og livskvalitet

• Planlegging: Å se mål og
strategi i sammenheng
• Organisering: Å skape orden og
struktur
• Arbeidshukommelse: Huske,
tenke, handle samtidig
• Igangsetting: Initiativ
• Fleksibilitet: Mottakelig for
endringer
• Selvregulering: Kontroll på
følelser og tanker
• Selvmonitorering: Empati,
selvinnsikt

• utvikling av sosial kompetanse
• utvikle en sunn kropp
• utvikling av motoriske
ferdigheter og
kroppsbeherskelse

• Få en positiv selvoppfatning
gjennom kroppslig mestring
• Videreutvikle sin kroppsbeherskelse, grovmotorikk og
finmotorikk, rytme og motorisk
følsomhet
• Få gode erfaringer med
friluftsliv og uteliv til ulike
årstider
• Utvikle forståelse og respekt for
egen og andres kropp og for at
alle er forskjellige

• god planlegging og fleksibel
tilrettelegging av det fysiske
miljøet ute og inne
• trygg og utfordrende kroppslig
lek og aktiviteter for alle
• jenter og gutter delta på en
likeverdig måte
• forstå og gi oppmuntrende
bekreftelse på barns
sansemotoriske og kroppslige
lek og inspirere til å søke
fysiske utfordringer og prøve ut
sine kroppslige muligheter
• følge opp barns lekeinitiativ
der de opplever glede gjennom
mestring og fellesskap

• Er selvhjelpen i forhold til
alderen
• Finmotorisk; høyre eller
venstrehendt, blyantgrep,
smører skive si, perler på brett,
klipper, limer, tegner
• Grovmotorisk; hoppe, løpe,
trille ball, balansere, gå på
tærne, hoppe fra høyde
• Har kontroll over kroppen
• Søker kroppslige utfordringer
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KROPP, BEVEGELSE,
MAT OG HELSE

Egenledelsesfunksjonene i lek og
læring.

5-6 åringen
den fysisk aktive

Grunnleggende motoriske
ferdigheter
Kroppsbeherskelse
Fysiske egenskaper
Helse og livskvalitet

• Planlegging: Å se mål og
strategi i sammenheng
• Organisering: Å skape orden og
struktur
• Arbeidshukommelse: Huske,
tenke, handle samtidig
• Igangsetting: Initiativ
• Fleksibilitet: Mottakelig for
endringer
• Selvregulering: Kontroll på
følelser og tanker
• Selvmonitorering: Empati,
selvinnsikt

• utvikling av sosial kompetanse
• utvikle en sunn kropp
• utvikling av motoriske
ferdigheter og
kroppsbeherskelse

• Videreutvikle sin kroppsbeherskelse, grovmotorikk og
finmotorikk, rytme og motorisk
følsomhet
• Utvikle glede ved å bruke
naturen til utforskning og
kroppslige utfordringer og få en
forståelse av hvordan en bruker
og samtidig tar vare på miljøet
og naturen
• Få kunnskap om
menneskekroppen og forståelse
for betydningen av gode vaner
og sunt kosthold

• god planlegging og fleksibel
tilrettelegging av det fysiske
miljøet ute og inne
• trygg og utfordrende kroppslig
lek og aktiviteter for alle
• jenter og gutter delta på en
likeverdig måte
• forstå og gi oppmuntrende
bekreftelse på barns
sansemotoriske og kroppslige
lek og inspirere til å søke
fysiske utfordringer og prøve ut
sine kroppslige muligheter
• følge opp barns lekeinitiativ
der de opplever glede gjennom
mestring og fellesskap
• gjenspeile mangfoldet i barnas
kulturelle forankring

• Er selvhjelpen i forhold til
alderen
• Finmotorisk; male, skjenke i
glass, tre perler, slå i spiker,
sage, spikka med kniv, veve
• Grovmotorisk; hinke, stå på en
fot, går veksel gang i trapper,
sparker ball, kaste og ta imot
ball, stupe kråke, klatre, føyse,
sykle
• Har kontroll over kroppen
• Søker kroppslige utfordringer
• Kan navngi kroppsdeler
(arm, fot)
• Kan bruke redskap
• Finner glede i bevegelse blir
urolig hvis en må sitte stille
• Er god til å etterligne andre
sitt kroppsspråk

KUNST, KULTUR OG KREATIVITET

Egenledelsesfunksjonene
i lek og læring.

1-2 åringen
den visuelle

Kunst; utrykke seg estetisk
Kultur; kulturelle opplevelser
Skape noe felles

• Planlegging: Å se mål og
strategi i sammenheng
• Organisering: Å skape orden og
struktur
• Arbeidshukommelse: Huske,
tenke, handle samtidig
• Igangsetting: Initiativ
• Fleksibilitet: Mottakelig for
endringer
• Selvregulering: Kontroll på
følelser og tanker
• Selvmonitorering: Empati,
selvinnsikt

• bidrar til å skape fortrolighet
med og tilhørighet til kulturelle
uttrykksformer

• Barna skal gi varierte uttrykk
gjennom skapende virksomhet
• Utvikle elementær kunnskap om
virkemidler, teknikk og form for
å kunne uttrykke seg estetisk i
musikk, sang og dans

• skape tilstrekkelig rom for både
voksenledet og barnestyrte
aktiviteter for å utøve og
nyte estetiske inntrykks- og
uttrykksformer
• sørge for at barn daglig
har tilgang til bøker, bilder,
instrumenter
• sørge for en estetisk dimensjon
i fysisk miljø og innhold

• Tegneutvikling:
• Tilfeldig rabbel
• Kontrollert rabbel: sving-, rundulikt forma rabbel
• Navngitt rabbel
• Maler
• Modellerer med plastelina
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KUNST, KULTUR OG KREATIVITET

Kunst; utrykke seg estetisk
Kultur; kulturelle opplevelser
Skape noe felles

• Utvikle sin følsomhet til å lytte,
iaktta og uttrykke seg gjennom
allsidige møter med refleksjon
over kultur, kunst og estetikk
• Tar i bruk fantasi, kreativ
tenkning og skaperglede
• Uttrykke seg estetisk i visuelt
språk, musikk, sang, dans og
drama
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Egenledelsesfunksjonene
i lek og læring

3-4 åringen
den visuelle

• Planlegging: Å se mål og
strategi i sammenheng
• Organisering: Å skape orden og
struktur
• Arbeidshukommelse: Huske,
tenke, handle samtidig
• Igangsetting: Initiativ
• Fleksibilitet: Mottakelig for
endringer
• Selvregulering: Kontroll på
følelser og tanker
• Selvmonitorering: Empati,
selvinnsikt

• bidrar til å skape fortrolighet
med og tilhørighet til kulturelle
uttrykksformer

• være lyttende og
oppmerksomme i forhold til
barns kulturelle uttrykk, vise
respekt for deres ytringsformer
og fremme lyst til å gå videre
i utforskning av de estetiske
områdene
• sørge for at barn daglig
har tilgang til bøker, bilder,
instrumenter, utkledningsutstyr
og rikelig, variert materiale
og verktøy for skapende
virksomhet
• ha et bevisst forhold til
samspillet mellom kunst, kultur
og barns lek
• motivere barna til å uttrykke
seg og gi dem mulighet for å
finne sine egne uttrykksformer

• Tegneutvikling:
-- Hodefoting
-- Mer detaljerte og avansert
• Klipper
• Klistrer
• Leker med klosser
• Vet forskjell på: foran-bak, oppned, ute-inne
• Har sans for form og farge
• Bruker sine kreative sider
• Liker å tegne, male, klippe, lime
ol
• Liker å bygge og konstruere
• Liker å pusle

KUNST, KULTUR OG KREATIVITET

Egenledelsesfunksjonene
i lek og læring

5-6 åringen
den visuelle

Kunst; utrykke seg estetisk
Kultur; kulturelle opplevelser
Skape noe felles

• Planlegging: Å se mål og
strategi i sammenheng
• Organisering: Å skape orden og
struktur
• Arbeidshukommelse: Huske,
tenke, handle samtidig
• Igangsetting: Initiativ
• Fleksibilitet: Mottakelig for
endringer
• Selvregulering: Kontroll på
følelser og tanker
• Selvmonitorering: Empati,
selvinnsikt

• bidrar til å skape fortrolighet
med og tilhørighet til kulturelle
uttrykksformer

Styrke sin kulturelle identitet og
sine personlige uttrykk
Oppleve at kunst, kultur og
estetikk bidrar til nærhet og
forståelse

• oppmuntre og stimulere barn
til å iaktta estetiske fenomener
og detaljer i møte med natur og
fysisk miljø og i kunstneriske
uttrykksmåter i arkitektur, bilde,
tekst, musikk og bevegelse
• sørge for at barn opplever
lokale, nasjonale og
internasjonale kunstkulturuttrykk og at de får møte
kunstnere
• gi barna anledning til å bli kjent
med tradisjoner innen bomiljø,
byggekunst og håndverk,
kulturlandskap og kulturminner
i lokalmiljøet

• Kan tenke og huske i bilder
og skape indre bilder – kan se
tingene i sitt indre bilde
• Kan gjenkjenne detaljer
• Har en god bevissthet om
verden omkring
• Kan finne veien ute og inne –
evne til å orientere seg i ulike
terreng/ bygninger
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NATUR, MILJØ OG TEKNOLOGI

Egenledelsesfunksjonene
i lek og læring.

1-2 åringen
systematikeren

Mangfold av opplevelser og
aktiviteter i allslags vær
Skjønnhetsopplevelse
Inspirasjon til estetiske uttrykk

• Planlegging: Å se mål og
strategi i sammenheng
• Organisering: Å skape orden og
struktur
• Arbeidshukommelse: Huske,
tenke, handle samtidig
• Igangsetting: Initiativ
• Fleksibilitet: Mottakelig for
endringer
• Selvregulering: Kontroll på
følelser og tanker
• Selvmonitorering: Empati,
selvinnsikt

• skal få en begynnende
forståelse av betydningen av en
bærekraftig utvikling
• kjærlighet til naturen
• forståelse for samspillet i
naturen og mellom mennesket
og naturen

oppleve naturen og gleden ved å
være i naturen

• ta utgangspunkt i barnas
nysgjerrighet og interesser,
og stimulere dem til å oppleve
med alle sansene fenomenene
i naturen
• Inkludere utelek i barnehagens
hverdagsliv

• ha evne til å observere i
naturen: se, lytte, bruke
sansene
• er interessert i planter og dyr
• liker å være ute
• samler naturmateriale

NATUR, MILJØ OG TEKNOLOGI

Egenledelsesfunksjonene
i lek og læring.

3-4 åringen
systematikeren

Mangfold av opplevelser og
aktiviteter i allslags vær
Skjønnhetsopplevelse
Inspirasjon til estetiske uttrykk

• Planlegging: Å se mål og
strategi i sammenheng
• Organisering:
Å skape orden og struktur
• Arbeidshukommelse: Huske,
tenke, handle samtidig
• Igangsetting: Initiativ
• Fleksibilitet: Mottakelig for
endringer
• Selvregulering: Kontroll på
følelser og tanker
• Selvmonitorering: Empati,
selvinnsikt

• skal få en begynnende
forståelse av betydningen av en
bærekraftig utvikling
• kjærlighet til naturen
• forståelse for samspillet i
naturen og mellom mennesket
og naturen

• oppleve naturen og undring
over naturens mangfold
• oppleve gleden ved å være i
naturen
• få grunnleggende innsikt i natur
og samspillet i naturen
• få erfaringer med og
kunnskaper om dyr og vekster
og deres gjensidige avhengighet
• Lære å iaktta, undre seg,
systematisere fenomener i den
fysiske verden

• ta utgangspunkt i barnas
nysgjerrighet og interesser,
og forutsetninger og stimulere
dem til å oppleve med alle
sanser, iaktta og undre seg over
fenomener i naturen
• i tale og handling fremme
en forståelse for bærekraftig
utvikling og velge litteratur og
aktiviteter som fremmer en slik
forståelse
• inkludere friluftsaktiviteter
• nytte nærmiljøets muligheter
for at barna skal iaktta og lære
om; dyr, fisker, fugler, insekter
og planter

• har evne til å observere i
naturen
• forstår sammenhenger
• samler naturmateriale
• ser de små tingene i naturen
• studere naturen og skaper
sammenheng
• liker å kompostere, så blomster
• er interessert i og tar ansvar for
planter og dyr

få erfaringer med dyr og vekster
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NATUR, MILJØ OG TEKNOLOGI

Egenledelsesfunksjonene
i lek og læring.

5-6 åringen
systematikeren

Mangfold av opplevelser og
aktiviteter i allslags vær
Skjønnhetsopplevelse
Inspirasjon til estetiske uttrykk

• Planlegging: Å se mål og
strategi i sammenheng
• Organisering:
Å skape orden og struktur
• Arbeidshukommelse: Huske,
tenke, handle samtidig
• Igangsetting: Initiativ
• Fleksibilitet:
Mottakelig for endringer
• Selvregulering: Kontroll på
følelser og tanker
• Selvmonitorering: Empati,
selvinnsikt

• skal få en begynnende
forståelse av betydningen av en
bærekraftig utvikling
• kjærlighet til naturen
• forståelse for samspillet i
naturen og mellom mennesket
og naturen

• få erfaringer med og
kunnskaper om dyr og
vekster og deres gjensidige
avhengighet og betydning for
matproduksjonen
• Lære å iaktta, undre seg,
eksperimenter, systematisere,
beskrive og samtale om
fenomener i den fysiske verden
• Erfare hvordan teknikk kan
brukes i leken og hverdagslivet
• Oppleve, utforske og eksperimentere med naturfenomener
og fysiske lover
• Få kjennskap til naturen og
bærekraftig utvikling
• Utforske muligheter som ligger i
redskaper og teknologi
• Få kjennskap til menneskets
livssyklys.

• ta utgangspunkt i barnas
nysgjerrighet og interesser,
og forutsetninger og stimulere
dem til å oppleve med alle
sanser, iaktta og undre seg
over fenomener i naturen og
teknologien
• la barna få innsikt i produksjon
av matvarer
• gi barna begynnende kunnskap
om fødsel, vekst, aldring og død
• bygge på og videreutvikle
barnas erfaringer med tekniske
leker og teknikk i hverdagen

• ser de små tingene i naturen og
bruker dem
• eksperimenterer med ulike
materialer
• er god til å organisere og
identifisere
• setter verden i system
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ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI

Egenledelsesfunksjonene
i lek og læring.

1-2 åringen

Former måter å oppfatte verden og
mennesker på
Preger verdier og holdninger
Etiske normer
Multireligiøst og flerkulturelt
samfunn

• Planlegging: Å se mål og
strategi i sammenheng
• Organisering:
Å skape orden og struktur
• Arbeidshukommelse: Huske,
tenke, handle samtidig
• Igangsetting: Initiativ
• Fleksibilitet:
Mottakelig for endringer
• Selvregulering: Kontroll på
følelser og tanker
• Selvmonitorering: Empati,
selvinnsikt

• Den etiske veiledningen
barnehagen gir barn,
må ta hensyn til barnets
forutsetninger og det enkelte
hjems kulturelle og religiøse
eller verdimessige tilknytning

Tilegne seg samfunnets
grunnleggende normer og verdier
Utvikle toleranse, interesse og
respekt for hverandre

• skape rom for opplevelser
• hjelpe barn i konflikt situasjoner

ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI

Egenledelsesfunksjonene
i lek og læring.

3-4 åringen

Former måter å oppfatte verden og
mennesker på
Preger verdier og holdninger
Etiske normer
Multireligiøst og flerkulturelt
samfunn

• Planlegging: Å se mål og
strategi i sammenheng
• Organisering:
Å skape orden og struktur
• Arbeidshukommelse: Huske,
tenke, handle samtidig
• Igangsetting: Initiativ
• Fleksibilitet: Mottakelig for
endringer
• Selvregulering: Kontroll på
følelser og tanker
• Selvmonitorering: Empati,
selvinnsikt

• Den etiske veiledningen
barnehagen gir barn,
må ta hensyn til barnets
forutsetninger og det enkelte
hjems kulturelle og religiøse
eller verdimessige tilknytning

Erfare at grunnleggende spørsmål
er vesentlige; ro, undring,
tenkning, samtaler og fortellinger
Innsikt i kristne grunnverdier
Kjennskap til kristne høytider og
tradisjoner

• yrkesetisk ansvar;
verdigrunnlag
• møte barnas tro, spørsmål og
undring med respekt
• hjelpe barn i konflikt situasjoner
til å finne konstruktive løsninger
• skape rom for opplevelser,
undring, ettertanke og gode
samtaler
• personalet som forbilder; barna
skal få støtte i egen identitet og
respekt for hverandre
• Kristine kulturarv;
høytidsmakeringer

ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI

Egenledelsesfunksjonene
i lek og læring.

5-6 åringen

• Former måter å oppfatte verden
og mennesker på
• Preger verdier og holdninger
• Etiske normer
• Multireligiøst og flerkulturelt
samfunn

• Planlegging: Å se mål og
strategi i sammenheng
• Organisering:
Å skape orden og struktur
• Arbeidshukommelse: Huske,
tenke, handle samtidig
• Igangsetting: Initiativ
• Fleksibilitet:
Mottakelig for endringer
• Selvregulering: Kontroll på
følelser og tanker
• Selvmonitorering:
Empati, selvinnsikt

• Den etiske veiledningen
barnehagen gir barn,
må ta hensyn til barnets
forutsetninger og det enkelte
hjems kulturelle og religiøse
eller verdimessige tilknytning

• Få kjennskap til tradisjoner
knyttet til høytider i religioner
og livssyn som er representert i
barnegruppen
• Bli kjent med religion, etikk og
filosofi som en del av kultur og
samfunn
• Få en forståelse for at det finnes
mange ulike måter å forstå ting
på og leve sammen på

• skape interesse for og bidra
til forståelse og toleranse for
forskjellige kulturer og ulike
måter å leve på
• markere andre religiøse,
livssynsmessige og kulturelle
tradisjoner som er representert
i barnehagen

ANTALL, ROM OG FORM

Egenledelsesfunksjonene
i lek og læring.

1-2 åringen
den nysgjerrige

•
•
•
•
•
•

• Planlegging: Å se mål og
strategi i sammenheng
• Organisering:
Å skape orden og struktur
• Arbeidshukommelse:
Huske, tenke, handle samtidig
• Igangsetting: Initiativ
• Fleksibilitet:
Mottakelig for endringer
• Selvregulering: Kontroll på
følelser og tanker
• Selvmonitorering: Empati,
selvinnsikt

• utvikler barn sin matematiske
kompetanse

• være bevisst egen begrepsbruk
om matematiske fenomener
• undre seg sammen med barna
om likheter, ulikheter, størrelser
og antall
• sørge for tilgang til og tar i bruk
tellemateriell, klosser, leker og
formingsmateriell

•
•
•
•
•
•

Tall
Telling
Utforske rom
Utforske form
Argumenterer
På jakt etter sammenhenger

Leke med tall og former
Bruke matematiske begreper i
språket

Stable tårn
Klosselek
Ser likheter og ulikheter
telleregla 1-2-3
Flink med farger
Like orden/ rydder
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ANTALL, ROM OG FORM

Egenledelsesfunksjonene
i lek og læring.

3-4 åringen

•
•
•
•
•
•

• Planlegging: Å se mål og
strategi i sammenheng
• Organisering:
Å skape orden og struktur
• Arbeidshukommelse: Huske,
tenke, handle samtidig
• Igangsetting: Initiativ
• Fleksibilitet: Mottakelig for
endringer
• Selvregulering: Kontroll på
følelser og tanker
• Selvmonitorering: Empati,
selvinnsikt

• utvikler barn sin matematiske
kompetanse

• være lyttende og oppmerksom
til den matematikken barn
utrykker gjennom lek, samtaler
og hverdagsaktiviteter
• støtte barnets matematiske
utvikling med utg.pkt. i barnets
interesser og uttrykksformer
• være bevisst egen begrepsbruk
om matematiske fenomener
• styrke barnas nysgjerrighet,
matematikkglede og lyst til
og utforske matematiske
sammenhenger
• undre seg sammen med barna
om likheter, ulikheter, størrelser
og antall
• sørge for tilgang til og tar i bruk
tellemateriell, klosser, leker
og formingsmateriell, spill,
teknologi, de skal sortere og
sammenligne

• Liker å bygge og konstruere
• Liker å spille
• Klarer å sortere og sette ting i
system
• Telleregla 1-2-3-4-5
• Kan finne og lage mønster
• Tenker logisk og resonnerer
• Kjenner igjen tall og bokstaver
• Stiller mange spørsmål om
hvordan ting fungerer

Tall
Telling
Utforske rom
Utforske form
Argumenterer
På jakt etter sammenhenger

• Utforske og leke med tall og
former
• Tilegne seg gode og anvendbare
matematiske begreper
• Leke og utforske form og
mønster
• Erfare ulike typer størrelser og
former gjennom å sortere og
sammenligne
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ANTALL, ROM OG FORM

Egenledelsesfunksjonene
i lek og læring.

5-6 åringen

•
•
•
•
•
•

• Planlegging: Å se mål og
strategi i sammenheng
• Organisering:
Å skape orden og struktur
• Arbeidshukommelse: Huske,
tenke, handle samtidig
• Igangsetting: Initiativ
• Fleksibilitet: Mottakelig for
endringer
• Selvregulering: Kontroll på
følelser og tanker
• Selvmonitorering: Empati,
selvinnsikt

• utvikler barn sin matematiske
kompetanse

• resonere og undre seg sammen
med barna om likheter,
ulikheter, størrelser og antall,
og stimulere språket som
redskap for logisk tenkning.
• sørge for tilgang og bruk av
tellemateriell, klosser, leker,
formingsmateriell, spill,
teknologi, og tilby materiell som
gir erfaring med klassifisering,
ordning, sortering og
sammenligning.
• gi barna impulser og erfaringer
med design ved å utforske,
oppdage og skape ulike former
og mønstre
• legge til rette for lek og
hverdagsaktiviteter mer
erfaringer med ulike typer mål,
målenheter og måleredskaper
og stimulere barna til å fundere
rundt avstander, vekt, volum
og tid

• Behersker spilleregler og forstår
turtaking i spill
• Liker dataspill
• Liker orden rundt seg
• Ser mønster, form og symmetri
• Forstår par kobling
• Forstår at siste sagte tall
forteller hvor mange
• Kan begrepene; firkant, sirkel
og trekant
• Kan regne med tall opp til 5

Tall
Telling
Utforske rom
Utforske form
Argumenterer
På jakt etter sammenhenger

• Utforske og leke med
tall og former
• Tilegne seg gode og anvendbare
matematiske begreper
• Erfare, leke og utforske
form og mønster
• Erfare ulike typer størrelser,
former og mål gjennom å
sortere og sammenligne
• Erfare plassering og orientering
og på den måten utvikle sine
evner til lokalisering
• Oppleve mattematikk i det
daglige liv
• Undersøker og får erfaring
med løsning av mattematise
problemer og oppleve
mattematikk glede
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NÆRMILJØ OG SAMFUNN

Egenledelses funkjsonene i lek
og læring

0-6 åringen

• 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.

• Planlegging: Å se mål og
strategi i sammenheng
• Organisering:
Å skape orden og struktur
• Arbeidshukommelse: Huske,
tenke, handle samtidig
• Igangsetting: Initiativ
• Fleksibilitet:
Mottakelig for endringer
• Selvregulering: Kontroll på
følelser og tanker
• Selvmonitorering:
Empati, selvinnsikt

• Gjennom arbeid med nærmiljø
og samfunn skal barnehagen
bidra til at barna
• oppmuntres til å medvirke i
egen hverdag og utvikler tillit til
deltakelse i samfunnet
• erfarer at alle får utfordringer
og like muligheter til deltakelse
• utforsker ulike landskap, blir
kjent med institusjoner og
steder i nærmiljøet og lærer å
orientere seg og ferdes trygt
• blir kjent med lokalhistorie og
lokale tradisjoner
• blir kjent med ulike tradisjoner,
levesett og familieformer
• blir kjent med at samene er
Norges urfolk, og får kjennskap
til samisk kultur
• blir kjent med at samene er
Norges urfolk, og får kjennskap
til samisk kultur
• får kjennskap til nasjonale
minoriteter.
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PLANLEGGING MED
LEKEN I FOKUS
«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. Planleggingen synliggjør hvordan barnehagen fortolker og realiserer
rammeplanen og skal være utgangspunkt for refleksjon og utvikling av virksomheten.
Planleggingen må baseres på kunnskap om barns trivsel og allsidige utvikling, individuelt
og i gruppe. Den skal også baseres på observasjon, dokumentasjon, refleksjon, systematisk
vurdering og samtaler med barn og foreldre» (Rammeplanen)

VURDERING
«Barnehagen skal jevnlig vurdere det pedagogiske arbeidet. Det betyr at det pedagogiske
arbeidet skal beskrives, analyseres og fortolkes ut fra barnehagens planer, barnehageloven
og rammeplanen. Hovedformålet med vurderingsarbeidet er å sikre at alle barn får et tilbud
i tråd med barnehageloven 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. Det kan også bidra til en åpen diskusjon om
barnehagens formål, innhold og oppgaver. Faglige og etiske problemstillinger skal inngå
i vurderingsarbeidet. På denne måten kan personalet lære av egen praksis og bidra til å
utvikle barnehagen som pedagogisk virksomhet.
Kunnskap om barnegruppens og enkeltbarns trivsel og allsidige utvikling er viktig for å gi
alle barn et tilrettelagt tilbud i tråd med barnehageloven og rammeplanen. Barnets trivsel
og allsidige utvikling skal derfor observeres og vurderes fortløpende, med utgangspunkt
i barnets individuelle forutsetninger og kunnskap om barns utvikling og behov. Barnets
erfaringer og synspunkter skal inngå i vurderingsgrunnlaget». (Rammeplanen)
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PROGRESJONSPLAN
Steinhaugane FUS Friluftsbarnehage har en egen progresjonsplan der utvikling er knyttet
opp imot rammeplanen. I progresjonsplanen legges det vekt på barnas hjernefunksjons
utvikling i leken.
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SANSEMOTORISKLEK

ROLLELEK

REGELLEK

BEVEGELSESLEK

TEMA

KONSTRUKSJONSLEK

HJERNEFUNKSJONENE
PLANLEGGING
ORGANISERING
ARBEIDSHUKOMMELSE
IGANGSETTING
FLEKSIBILITET
SELVREGULERING
SELVMONITORERING

FRILUFTSLIV

SPRÅK STIMULERING

MODELL FOR PEDAGOGISK PLANLEGGING,
DOKUMENTASJON, REFLEKSJON OG VURDERING:
Hva planlegger vi?
Hvem planlegger vi for?

Hva vurderer vi?
Hvem vurderer vi?
Hvem vurderer?

VURDERING

PLANLEGGING

SAMMENHENG
Det vi sier det vi gjør!!

REFLEKSJON

PRAKSIS

Pedagogisk
dokumentasjon

Hva gjør vi?
Hva gjør vi det for?

Hva reflekterer vi over?
Hvem reflekterer?

DOKUMENTERE

Hva dokumenterer vi?
Hvem dokumenterer vi for?
(Oss selv!!, barn, foreldrene, samfunn)

FAGPLAN FOR PERSONALET
I STEINHAUGANE FUS
FRILUFTSBARNEHAGE
BARNEHAGEÅRET 2018/2019
Emne

Studieteknikk

Mål

Trygghetssirkelen

Brukers i hverdagen som et
arbeidsverktøy

Møte barnet, der barnet er

Modell for pedagogisk
planlegging, dokumentasjon,
refleksjon og vurdering

Forstår ikke helt hva som er
tanken her

Rammeplan for barnehagens
innhold og oppgaver
Kapittel 1,2,3, 4.

Lesing
Notering av stikkord/tankekart
Drøfting med kollega
En praktisk oppgave knyttet til et
emne

Personalet skal bli godt kjent med
innholdet i Rammeplanen
Personalet skal klare å
jobbe pedagogisk ut fra en
grunnforståelse av Rammeplanen

Egenledelse i lek og læring
Kurs

Lesing
Notering av stikkord/tankekart
Drøfting med kollega
En praktisk oppgave knyttet til et
emne

Personalet skal forstå leketeorier
Personalet skal få innføring i de 7
hjernefunksjonene
Personalet skal se ting med nye
briller
Personalet skal kunne anvende
teoretisk kunnskap i det daglige
arbeidet sitt

Dette skal vi få gjennom:
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--

Pedagogmøter

--

Avdelingsmøter

--

Personalmøter

--

Planleggingsdager

--

Kurs interne/eksterne
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SAMARBEIDSPARTNERE
Barnehagen har samarbeid med ulike kommunale tjenester,
i forbindelse med oppfølging av enkelt barn eller grupper
--

Helsestasjonen

--

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

--

Barn og ungdomspsykiatrisk (BUP)

--

Barnevernet

--

Skolene (Overgang barnehage-skole)

ANDRE SAMARBEIDSPARTNERE
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--

Tryggebarnehager AS som eiere

--

FUS organisasjonen

--

Nettverksarbeid gjennom FUS

--

Karmøy kommune som tilsyns myndighet

--

NAV

--

Jobb resept

--

Ung etter jobb

--

Høyskolen på Vestlandet

FORELDRESAMARBEID
Barnehagen representerer et kompletterende miljø i forhold til foreldres ansvar for
barns oppdragelse. To begrep i loven, forståelse og samarbeid, dekker de ulike sider ved
kontakten mellom barnehagen og foreldre. Med forståelse menes gjensidig respekt og
annerkjennelse for hverandres ansvar og oppgaver i forhold til barnet. Med samarbeid
menes regelmessig kontakt der informasjon og begrunnelser utveksles. Viktig å bygge
gjensidig åpenhet og tillit. Foreldre har rett til å se og få utlevert dokumentasjon om egne
barn, og til å få slettet eller korrigert opplysninger som er feilaktige eller misvisende (…).
Barnehagen skal opplyse foreldrene om retten til å kreve en sakkyndig vurdering av om
barnet har behov for spesialpedagogisk hjelp (Rammeplanen).
For å sikre samarbeid med barnas hjem, har barnehagen foreldreråd som består av alle
foreldrene i barnehagen og et samarbeidsutvalg, der to foreldre representerer foreldrene i
barnehagen. For å kvalitetssikre foreldresamarbeidet gjennomfører vi:
--

Foreldresamtaler

--

Brukerundersøkelse

--

Informasjon ved levering og henting

--

Ulike tilstelninger

--

Oppfølging og tilrettelegging for barn som trenger ekstra hjelpe tiltak

--

Informasjon gjennom MyKid
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TILVENNING
Forskning viser til at tilvenningsperioden ikke bare er tøff for foreldre som skal levere fra seg
det kjæreste de har, men det er også en tøff periode for barna. Barn i alderen 1-2 år har et
meget forhøyet stressnivå i kroppen som heter kortisol. Kortisol er et stresshormon som alle
mennesker har og som skilles ut i utrygge og nye situasjoner. De yngste barna kan kjenne
på dette forhøyede stressnivået spesielt de to første ukene etter at foreldrene forlater barna
i barnehagen, men for noen kan det vedvare i rundt 5 måneder. Med denne viten syns vi i
Steinhaugane FUS Friluftsbarnehage at tilvenningen er den viktigste perioden for å etablere
gode og trygge relasjoner til barna deres. For at vi skal klare det er det viktig at foreldrene er
tilstede til barnet føler seg trygt. Barna har best utgangspunkt for å tilknytte seg til personalet
når foreldrene er tilstede. Vi ønsker gjerne å være fleksible med hensyn til hvor mange dager
foreldrene oppholder seg i barnehagen sammen med barna, men vi har et minimumskrav om
tre dagers tilvenning. Noen trenger ofte å være tilstede flere dager enn dette.
Barna blir påvirket av mange nye inntrykk gjennom hele dagen, og derfor er det gunstig
med kortere dager de første to ukene om mulig. Noen få timer er ofte nok for de minste
i tilvenningsperioden. Det er en stor omveltning fra å være hjemme med kun de viktigste
personene i et barns liv til å komme i barnehagen med flere voksne og mange andre barn.
Foreldresamarbeid er også svært viktig for oss i barnehagen. Vi tilbyr alle nye foreldre
en oppstartssamtale for å prate om hvordan foreldrene og barnet har opplevd
tilvenningsprosessen om det er ønskelig.
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Oversikt over de tre obligatoriske tilvenningsdagene:
--

Dag 1: barnet kommer sammen med foreldrene og er i barnehagen 1 time med
foreldrene i samme rom.

--

Dag 2: barnet kommer sammen med foreldrene. Denne dagen er barnet 3 timer i
barnehagen. I løpet av denne tiden trekker foreldrene seg bort fr barnet og setter seg
i et annet rom. På denne måten får barnet prøve å være i barnehagen uten foreldrene
tilstede, men foreldrene er samtidig nært barnet dersom barnet skulle trenge det. Det er
individuelt fra barn til barn når og hvor lenge foreldrene er borte.

--

Dag 3: dette er første dagen barnet er alene. Foreldrene leverer barnet om morgenen og
lar barnet være i barnehagen i omtrent 5 timer.

Før nye barn begynner i barnehagen er de hjertelig velkomne på besøk. De kan komme
så ofte de ønsker, så lenge de avtaler med avdelingen til barnet på forhånd. Barn som
er kjent med personalet, de andre barna og avdelingen før de begynner får ofte en god
tilvenningsperiode.

OVERGANG
BARNEHAGE – SKOLE
I løpet av året vil dere foresatte til 6–åringene bli kontaktet av skolen for å komme på en
besøksdag. Barna vil gå turer i skolens nærmiljø for å bli mer kjent og bli trygg.
I Karmøy Kommune er det et ressursteam som hører til PPT og som kan kontaktes av barnehagen for barn i gråsonen. Dette teamet følger da barnets overgang fra barnehage til skolen.
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Barnehages kontaktinfo:
Daglig leder
Kristine Krogenes
Tlf: 99 16 99 79 /4 82 32 17 0
E-post: dl.steinhaugane@bhg.no
Besøksadresse
Stølane 1
5541 Kolnes
Tlf: 99 16 99 79

Barnehagenavn
Steinhaugane

