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Kleppestemmen FUS barnehage AS eies av Trygge barnehager og er en av 175 barnehager i 
FUS kjeden. 

Vi ligger sentralt i Klepp kommune med friområder og turmuligheter rett i nabolaget. Det er 
kort vei til flere institusjoner som bibliotek, skole, andre barnehager og butikker. Barnehagen 
åpnet høsten 2006. Kleppestemmen FUS barnehage har 3 avdelinger med barn i alderen 0-6 år. 

Årsplanen skal være et arbeidsredskap for personalet i barnehagen. Den skal gi nødvendig 
informasjon til foreldre og skal gi et grunnlag for kommunen sitt tilsyn. Årsplanen skal også 
vise barnehagens pedagogiske arbeid til eier, politikere, barnehagens samarbeidsparter og 
andre interessenter. 

1.1.   BARNEHAGELOVEN
Barnehageloven er et styringsdokument og skal sikre barnehagens kvalitet. Loven forplikter 
alle barnehageeiere.  Den skal sikre barna et likeverdig, kvalitativt godt pedagogisk tilbud. 
Loven bygger på Barnekonvensjonen som er en internasjonal avtale som beskytter barns 
rettigheter.

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg 
og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal 
bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som res-
pekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og 
solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i 
menneskerettighetene
 Barnehageloven § 1 Formål, 1. ledd

1.  INNLEDNING
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Sammen gir vi barndommen verdi:
         Lek, glede, hverdagsmagi og vennegaranti
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1.2.   RAMMEPLANEN
Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver trådte i kraft 01.08.17. 
Rammeplanen er hjemlet i Barnehageloven § 2. Den klargjør barnehagens samfunnsman-
dat og den gir forpliktende retningslinjer for planlegging, gjennomføring og evaluering av 
arbeidet med barna. Forskrift om rammeplan vektlegger læring gjennom omsorg og lek, syv 
fagområder, sosial og språklig kompetanse.

1.3.   ANDRE STYRINGSDOKUMENTER 
    FNs barnekonvensjon

 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/fns-barnekonvensjon/id88078/ 
    Forskrift om miljøretta helsevern

 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1995-12-01-928 
    FUS barnehagenes serviceerklæring

 https://fus.no/photos/176/Serviceerkl%C3%A6ring_2018.pdf 
    FUS barnehagenes pedagogiske plattform

 https://fus.no/pedagogisk-plattform 
    Lokale planer i Klepp kommune

 https://www.klepp.kommune.no/ 
    Kleppestemmen FUS barnehage sine vedtekter

1.4.  SAMARBEIDSPARTNERE 
    FUS og Trygge barnehager
    Andre FUS barnehager
    Samarbeidsutvalget i barnehagen 
    Foreldrerådet
    Klepp kommune
    Andre barnehager og skoler i Klepp kommune
    Flerkulturell pedagog i kommunen
    Barneverntjenesten i Klepp
    PPT Klepp
    Helsestasjon og fysioterapeutene i Klepp
    Bedriftshelsetjenesten
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2.1.   VISJON

Sammen gir vi barndommen verdi
lek og glede
hverdagsmagi og vennegaranti

I Kleppestemmen FUS barnehage vil vi skape gode hverdager. Vi vil være flinke til å oppdage 
og finne hverdagsmagi. Vi vil gi barna trygghet og fremme trivsel. Personalet skal være gode 
rollemodeller for barna, vi skal vise glede, engasjement, være lekende og by på oss selv. Alle 
skal bli sett og hørt. Vi skal gi rom for leken og det spontane i hverdagen. Personalet skal 
skape gode relasjoner og barna skal få oppleve at vennskap prioriteres. 

2.2.  VERDIER

GLØDENDE – SKAPENDE – TILSTEDEVÆRENDE

Verdiene skal kjennes igjen i alt arbeid i barnehagen ved at: 
     Vi er engasjerte voksne som observerer og deltar
     Vi skaper hverdagsmagi
     Vi undrer oss sammen med barna
     Vi legger til rette for og er tilstede i aktiviteter og lek

2.3.  BARN OG BARNDOM
Barnehagen skal anerkjenne og ivareta barndommens verdi. Å bidra til at alle barn som går i 
barnehage, får en god barndom preget av trivsel, vennskap og lek, er fundamentalt.
 Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver kap. 1

2.  VERDIGRUNNLAG
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Jf. Grunnloven § 104 og barnekonvensjonen art. 3 nr. 1 skal alle handlinger og avgjørelser 
som berører barnet ha barnets beste som grunnleggende hensyn. For personalet i barneha-
gen innebærer det at vi skal møte barna som individer og gi rom for at de utvikler et positivt 
forhold til seg selv og tro på egne evner. I barnehagen skal vi gi barna et solid grunnlag for 
aktiv deltakelse i samfunnet og et godt liv.

2.4.  DEMOKRATI
Økt mangfold og individualisering gir behov for demokratiforståelse, respekt for forskjellighet 
og positive holdninger til å leve sammen i felleskap. Gjennom å delta i barnehagens fellesskap 
skal barna få mulighet til å utvikle forståelse for samfunnet og den verden de er en del av. 
 Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver kap. 1

I barnehagen skal vi jobbe for at alle barn, uavhengig av kommunikasjonsevner og språklige 
ferdigheter, skal få påvirke og ytre seg om sin hverdag i barnehagen. Det skal være et inklu-
derende fellesskap i barnehagen og vi skal la barna få bli hørt og delta med ulike meninger 
og perspektiver. 

2.5.  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. 
 Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver kap. 1

Personalet i barnehagen skal møte barna på deres kulturelle og individuelle forutsetninger. 
Barna skal oppleve at de får felles erfaringer i barnehagen som bidrar til at de får glede og 
mestringsfølelse i fellesskap. Vi skal vise at vi kan ha ulike verdier, religioner og livssyn og 
leve i mange familieformer, og likevel ha respekt og forståelse for hverandre.

2.6.  LIKESTILLING OG LIKEVERD 
Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. 
Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for 
fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide 
alle former for diskriminering.
 Barnehageloven § 1 Formål, 3. ledd

Barna skal oppleve at de er betydningsfulle for fellesskapet, at de har like muligheter og 
samme rett. Dette uansett religion, livssyn, etnisitet, språk, kjønn, funksjonsevne, seksuell 
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orientering, kjønnsidentitet og sosial status. Vi skal oppfordre til lek, aktiviteter og samhan-
dling for at alle på lik linje skal få delta i fellesskapet. Personalet må være gode rollemodeller. 
Vi skal vise at vi respekterer og aksepterer hverandres ulikheter. Personalet skal reflektere 
rundt hvordan vi møter barna.

2.7.  BÆREKRAFTIG UTVIKLING
Det er fremtidens generasjon som er våre barnehagebarn. Vi må lære barna å ta være på seg 
selv, hverandre og naturen for at vi skal få et mer bærekraftig samfunn. Barn skal forstå at da-
gens handlinger har konsekvenser for fremtidige generasjoner. 

I vårt nærmiljø har vi jærstrendene og havet. Det har i det siste vært stort fokus på plastsøppel i 
havet og på stendene, og dette er noe som påvirker ikke bare vårt nærmiljø, men hele kloden. I 
barnehagen kan vi plukke plastsøppel når vi er på tur og tenke over vårt eget plastforbruk. Vi skal 
resirkulere plast, glass og blikkbokser. Barna skal aktivt delta i å kildesortere, tenke over papir-
forbruk og plukke søppel i nærmiljøet. Vi skal lære barna å ta vare på det vi har og bruke utstyr, 
leker og klær om igjen. I desember vil vi ha en omvendt julekalender der barna gir klær og leker, 
som de ikke bruker lenger, til barn i andre deler av verden som trenger det. I nærmiljøet har vi 
også en gjenbruksbutikk som vi kan besøke. 

Vi skal gi barna naturopplevelser som gir barna tilhørighet til naturen ved turer i nærmiljøet. Det 
blir stadig vanskeligere forhold for mange insekter å finne seg et egnet bosted. Dette blant annet 
fordi menneskene på mange måter fjerner insektenes naturlige bosteder. Dette kan vi hjelpe til 
med ved at vi lager insektshotell i barnehagen. Gjennom å dyrke noen av våre egne grønnsaker 
og urter, får barna også en forståelse av at vi kan nyttiggjøre oss av og høste av naturen. 

2.8.  LIVSMESTRING OG HELSE
I Rammeplanen står det at barnehagen skal utjevne sosiale forskjeller og at barnas fysiske og 
psykiske helse skal fremmes. Barnehagen skal forebygge krenkelser og mobbing. Skulle det 
likevel oppstå har barnehagen en handlingsplan mot mobbing. Videre står det i Rammepla-
nen at barna skal få støtte i å mestre motgang, håndtere utfordringer og bli kjent med egne 
og andres følelser. I barnehagen skal barna få et bevisst forhold til sunne mat- og helsevaner. 
De skal ha daglig fysisk aktivitet, og de skal også ha mulighet til ro, hvile og søvn. Gjennom 
måltider og matlaging skal barna få et bevisst forhold til hva sunne matvaner gjør med krop-
pen. FUS barnehagene har et samarbeid med Berit Nordstrand der vi fokuserer på et sunt og 
variert kosthold med de rette byggesteinene for at barnekroppene skal vokse og ha energi til 
en barnehagehverdag. Kostholdet påvirker også barns psykiske helse. Personalet i barneha-
gen har gjennom sine relasjoner til barn og deres familier, mulighet til å oppdage at barn kan 
være utsatt for omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep. 
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Barnehagens innhold skal være allsidig, variert og tilpasset enkeltbarnet og barnegruppen. 
Barnehagen skal være en kulturarena hvor barna er medskapere av egen kultur i en atmos-
fære preget av humor og glede.
 Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver kap. 3

3.1.  OMSORG
Omsorg er grunnlaget for utvikling av sosial kompetanse og er et viktig bidrag i et livslangt 
læringsperspektiv. Vårt arbeid skal preges av at personalet er oppmerksomme og åpene 
overfor det unike hos hvert enkelt barn, det unike i situasjonen og i gruppa. Personalet skal 
være nærværende og engasjerte i det enkelte barns trivsel og utvikling. En omsorgsfull relas-
jon skal være preget av åpenhet, varme, interesse, vilje til å lytte, nærhet, innlevelse, evne 
og vilje til gjensidig samspill både mellom ansatte og barn, men også mellom barna. Omsorg 
skal komme til uttrykk bla når barn leker og lærer, i stell, ved måltidene og i garderobesituas-
joner.

3.2.  LEK
I Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver står det at leken skal ha en 
sentral plass. Videre står det at barnehagen skal inspirere til og gi rom for ulike typer lek 
både ute og inne. Leken har mange uttrykksformer og kan føre til forståelse og vennskap på 
tvers av alder og språklig og kulturell ulikhet. I et lekefellesskap legges grunnlag for barns 
vennskap med hverandre. Å få delta i lek og få venner er grunnlaget for barns trivsel og 
meningsskaping i barnehagen. I samhandling med hverandre legges grunnlaget for læring og 
sosial kompetanse. 

Leken er for de fleste barn en helt sentral aktivitet og har stor betydning for barns utvikling. 
Dette fordi leken kan stimulere alle sider ved barns utvikling. I leken etablerer barn vennskap 
og bygger sosiale relasjoner. Dette er igjen en forutsetning for god læring. Barn lærer gjen-
nom det daglige samspillet med andre. Jf. avsnitt 7.3. Vårt mål er at barna skal mestre ulike 

3.   BARNEHAGENS FORMÅL 
OG INNHOLD
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leketyper, med hovedfokus på rollelek. For å få til dette deler vi barna i mindre lekegrupper 
og er aktive og deltakende voksne.

3.3.  DANNING
Danning handler om å utvikle kunnskap, verdier og holdninger sammen. Dette kan skje gjen-
nom dialoger der alle anerkjennes som selvstendige mennesker. Barna skal lære å tenke selv, 
søke kunnskap, reflekter og stille spørsmål. I barnehagen må derfor personalet vise respekt 
for den kommunikasjonen som barna har og interesse for det de sier. Personalet må være 
gode samtalepartnere og stille gode, åpne spørsmål. Vi skal veilede barna med å bli kjent 
med seg selv.

3.4. LÆRING
Barnas nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjærlighet skal anerkjennes, stimuleres og legges 
til grunn for deres læringsprosesser. Barna skal få undersøke, oppdage og forstå sammen-
henger, utvide perspektiver og få ny innsikt. 
 Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver kap. 3

I barnehagen skal vi legge til rette for at barna skal få varierte opplevelser og erfaringer, 
utfordringer og mestringsopplevelser gjennom å bruke sansene og hele kroppen. Barna skal 
få mulighet til å bidra i egen og andres læring.

3.5.  VENNSKAP OG FELLESSKAP
I Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver står det at barnehagen skal 
aktivt legge til rette for utvikling av vennskap og sosialt fellesskap. Sosial kompetanse er en 
forutsetning for å fungere godt sammen med andre og omfatter ferdigheter, kunnskaper og 
holdninger som utvikles gjennom sosialt samspill. Personalet skal støtte barna i initiativ til 
samspill og bidra til at alle kan få leke med andre og oppleve vennskap. Vi skal sammen med 
barna reflektere over egne og andres følelser, grenser, opplevelser og meninger. Personalet 
skal også forebygge, stoppe og følge opp diskriminering, utestenging, mobbing, krenkelser 
og uheldige samspillmønstre.

3.6. KOMMUNIKASJON OG SPRÅK
I barnehagen legger vi til rette for aktiviteter som fremmer kommunikasjon og språkutvikling 
som sosialt samspill og lek, lesestunder og begrepsleker. Personalet må være bevisst sin 
rolle som språkmodeller og anerkjenne og respondere på barnas ulike verbale og non-ver-
bale uttrykk og støtte deres språkutvikling. Vi skal følge med på og støtte barn som har ulike 
former for kommunikasjonsvansker, er lite språklig aktive eller som har sen språkutvikling. 
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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

For å ivareta barns rett til medvirkning skal vi tilrettelegge for samtaler. Vi skal ta utgangspunkt 
i hvordan barna uttrykker seg. Vi skal spørre, lytte og prøve å tolke kroppsspråket. Vi skal være 
observante i forhold til handlinger, estetiske uttrykk og etter hvert det verbale språket. Dette 
gjelder også de yngste barna, som kommuniserer på andre måter enn gjennom tale. Vi skal gjen-
nomføre minimum en barnesamtale med de eldste barna og invitere til aktiv deltakelse i hverdag-
saktiviteter som for eksempel planlegge og vurdere innholdet i samling og på tur. 

For å få til dette bruker vi demokratisk valg, deler barna i smågrupper og lar spontaniteten få 
styre i perioder. 

4.  BARNS MEDVIRKNING
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5.1.  FORELDRESAMARBEID 
Et godt foreldresamarbeid er viktig for å finne frem til hva som er til barnets beste i barne-
hagen. Det daglige samarbeidet mellom hjem og barnehage skal bygge på gjensidig åpenhet 
og tillit. Vi skal holde god, daglig kontakt ved henting og levering. Vi har to foreldresamtaler i 
året der vi tar opp barnets utvikling og trivsel.

Foreldrerådet består av alle barnehagens foreldre og har som formål å sikre samarbeidet 
mellom hjemmet og barnehagen. De skal påse at både barn og foreldres interesser blir ivare-
tatt. 
SU – samarbeidsutvalget – består av tre representanter fra de ansatte og tre representanter 
fra foreldrene, samt daglig leder. SU sine oppgaver er å se til at barnehagen blir drevet innen-
for de gitte rammene og være et samarbeidsorgan mellom foresatte, eier og personalet. SU 
skal også bli forelagt og gjennomgå årsplanen for barnehagen.

5.   SAMARBEID MELLOM 
HJEM OG BARNEHAGE
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6.1.  NÅR BARNET BEGYNNER I BARNEHAGEN
I Kleppestemmen FUS barnehage har vi fokus på hvordan vi skal ta imot familiene, vok-
senrollen, tilknytningsteori og organisering ved tilvenning av nye barn. Vi sender tidlig på 
våren ut et informasjonsbrev om oppstart og tilvenning, der det også kommer frem hvilke 
forventinger barnehagen har til foreldrene før og under tilvenningsperioden. Vi har også en 
oppstartsamtale med foreldrene til alle nye barn i forkant av tilvenningen. 

Det er stor forskjell hvor raskt tilvenningen går. For noen barn er 3-5 dager nok, men for 
andre vil det være behov for kanskje to uker med tilvenning. Alt er normalt. Vi vil derfor 
oppfordre foreldre til å ha tålmodighet og til å være fleksible i forhold til hvor lang tid tilven-
ning til barnehagelivet vil ta. 

Vårt mål er at overgangen fra hjem til barnehage ikke skal oppleves som et brudd, men som 
en utvidelse av mulighetene for kontakt og nye erfaringer. Like fullt innebærer overgangen 
til barnehagelivet en løsrivelsesprosess for både barn og foreldre. Tilvenning til nytt miljø og 
nye situasjoner er en prosess som tar litt tid.

Vi har primærkontakter som har spesifikke oppgaver i tilvenningsperioden.

Vårt arbeid med tilvenning skal være preget av:
     Omsorg og tilstedeværende voksne
     Være på gulvet sammen med barna 
     Jobbe ut fra barnas premisser
     Tilrettelegging
     Annerkjennelse
     Gi noen utfordringer
     Trygghet 
     Skape gode relasjoner

6.  OVERGANGER
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Dette innebærer at vi skal:
     Hjelpe barna i gang med ulike aktiviteter og lek
     Være oppmerksomme og lyttende voksne
     Være tilstedeværende
     Legge til rette
     La barna utforske
     La dem ta del i dagligdagse gjøremål
     Være bevisst på barns medvirkning
     Være nysgjerrige sammen med barna
     Voksne skal være støttende stillas

6.2.  OVERGANGER INNAD I BARNEHAGEN
Når de nye barnegruppene er klar på våren informeres foreldrene om dette på foreldres-
amtaler og via vår nettside. Vi gir praktisk informasjon om overgangen til ny avdeling. De 
pedagogiske lederne planlegger besøksdager mellom avdelingene og interne besøksdager. 
Ved behov inviterer vi foreldrene til å være med på tilvenning på ny avdeling.
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6.3.  OVERGANGEN MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE
Førskolegruppa
5-åringene i barnehagen er med i førskolegruppa en gang i uka. Målet er å gi barna et posi-
tivt og realistisk forhold til det å begynne på skolen, lette overgangen fra barnehage til skole, 
og ha skoleforberedende aktiviteter gjennom ulike typer lek. Det betyr at barna skal:

    Øve seg i å ta imot felles og individuelle beskjeder og lære seg til å handle ut i fra disse.
     Lære seg til å arbeide selvstendig og samarbeide med andre. Trene konsentrasjon og hu-
kommelse.
    Utvikle språk og begrepsforståelse.
    Trene seg i å bli kjent med skoleforberedende aktiviteter, materiell og arbeidsmåter.

På sommerfesten i barnehagen har vi har en markering for de som skal begynne på skolen. 

Det er utarbeidet en plan i Klepp kommune med felles mål for sammenheng/overgang mel-
lom barnehage og skole:

    Sammenheng:
 -   Barnet skal oppleve en trygg og god skolestart, inkludert en god start i skolefritidsord-

ningen.
 -   Sikre best mulig mestring for hvert barn gjennom progresjon og kontinuitet fra barneha-

gen til skolen.
    Informasjon:

 -   Ansatte skal overføre informasjon til det beste for barnet, sammen med eller i samar-
beid med, og etter tillatelse fra foreldre. Skjemaet «Alle med» bør formidles til skolen, 
hvis foreldrene godkjenner dette.

 -   Ansatte må overføre informasjon om planer og innhold for å sikre kontinuiteten og pro-
gresjonen.

 -   Hvert barn skal ha med seg ei mappe med definert innhold fra barnehagen over i skolen. 
Barnet skal medvirke i informasjonsoverføringen. 

    Møteplasser:
 -   Foreldre skal få tilbud om å delta i informasjonsoverføring rundt barnet sitt sammen 

med pedagogisk leder og kontaktlærer.
 -   Skolen skal arrangere, felles for og i samarbeid med aktuelle barnehager, foreldremøte 

om skolestart for 5-åringene.
 -   Hver barnehage skal møte skolene for å utveksle pedagogiske planer, forventninger og 

samarbeidsformer.
 -   Pedagogiske ledere og lærere på første trinn skal ha årlige felles, kommunale samlinger 

for å utvikle helhet og sammenheng.
 -   Hospitering fra barnehage til skole og omvendt vurderes hvert år.

Gode samanhenger og overgangar for barn i barnehagen og elevar i grunnskulen i Klepp
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7.1.   FUS BARNEHAGENE HAR FIRE HOVEDMÅL SOM ER 
FELLES: 

     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», de vet at de har påvirkningsmulighet og at inn-
spillene deres teller
     FUS barn tenker tilbake på barnehagetida med glede og fryd

7.2.  SATSINGSOMRÅDE - LEK
Barnehagen skal gi barn mulighet for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og ak-
tiviteter i trygge og samtidig utfordrende omgivelser.
 Barnehageloven § 2 Barnehagens innhold

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.
 Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver kap. 3

Leken gir glede og er lystbetont. I leken «later barna som om» og fantasien og skapergleden 
har fritt spillerom. Samtidig er leken en god arena for å bearbeide inntrykk, tilegnelse av 
kunnskap og erfaringer som kommer til nytte senere i livet. Barn utvikler seg på alle områder 
gjennom lek; intellektuelt, språklig, fysisk, sosialt og emosjonelt. I leken utvikler og styrker 
barnet sin identitet og selvfølelse. Barna får utforsket verden ut i fra egne behov, interesser 
og erfaringer. Barna får venner og de lærer å være sammen med ulike mennesker. De lærer 
også å diskutere, forhandle og bli enige i leken.

7.   BARNEHAGENS 
 SATSINGSOMRÅDER OG MÅL
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Kari Pape har utarbeidet en skjematisk oversikt over noe av det som skjer i barnets lek i form 
av Lekesolen. Denne bruker vi i Kleppestemmen FUS barnehage for å synligjøre for oss selv 
og foreldre hva leken inneholder.

Egenledelse i lek og læring
Alle FUS barnehagene jobber med et flerårig prosjekt som heter Egenledelse i lek og læring 
sammen med Marianne Godtfredsen og Kristian Sørensen (Egenledelse i lek og læring, 2011).  
Forståelsen av egenledelse baserer på pedagogisk teori, nyere forskning på barns utvikling 
og moderne kunnskap om hjernen. Godtfredsen og Sørensen beskriver egenledelse som 
hjernen sin øverste styringsfunksjon og brukes som en samlebetegnelse på funksjoner i hjer-
nen som setter i gang, styrer og regulerer atferden vår. 

Godtfredsen og Sørensen har spesielt hentet inspirasjon fra Vygotskys teori om hvordan 
barn utvikler seg i samhandling med omgivelsene. Vygotsky var en russisk psykolog som 
har hatt stor betydning innen utviklingspsykologi og pedagogikk. Barn som forholder seg til 
voksne og mennesker som har kommet lengre når det gjelder kunnskapsutvikling, klarer seg 
bedre i samarbeid med disse, enn de hadde gjort på egenhånd. Området mellom der barnet 
klarer å utføre noe selv eller med litt hjelp fra et eldre barn eller betydningsfulle nærper-
soner, kaller Vygotsky den proksimale sone. Her ligger potensialet for læring. Lek med eldre 
barn og veiledning av voksne er derfor viktig for utviklingen. Gjennom imitasjon etter andre 
vil barn kunne løse oppgaver ut over sitt egentlige intellektuelle nivå. 

Det er spesielt i rolleleken at vi kan komme i den proksimale utviklingssonen og oppnå 
læring. Rolleleken stiller krav til planlegging, arbeidshukommelse, igangsetting, selvreguler-

Samarbeidet

“I dag har
jeg bare
lekt...”

Løst
konflikter

Brukt
kroppen sin

Utviklet
vennskap

Utviklet
sosial

kompetanse

Opplevd 
den gode
barndom

Øvd på ord
nye og
uttrykk

Brukt
fantasien sin

Øvd på
turtaking
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ing, organisering, fleksibilitet og ikke minst evnen til å tolke signaler fra andre. Egenledelse-
shjulet viser de ulike funksjonene som er inkludert i egenledelsesbegrepet:

Det er et overordnet mål for oss i Kleppestemmen FUS barnehage at leken skal komme først 
og at alle ansatte skal prioritere leken. Det innebærer at alle barn skal bli sett og lekt med 
hver dag.

For å oppnå vårt mål skal vi: 
     Tilrettelegge for inne- og utelek
     Gi barna impulser og inspirasjon til å leke gjennom opplevelser
     Inspirere til fantasi, skaperglede og livsutfoldelse
     Være tilgjengelige for barna ved å støtte og oppmuntre de i leken
     Gi barna kompetanse for å delta i lek

7.3  SATSINGSOMRÅDE - SPRÅK
En god språkutvikling er viktig for barn både på kort og lang sikt. Språk er avgjørende for 
utvikling av vennskap, deltakelse i lek, for kommunikasjon, for opplevelser og for læring. 
Derfor vil vi i Kleppestemmen FUS barnehage at arbeid med barns språk skal være en sentral 
del av barnehagens hverdag. Dette forutsetter bevisste voksne med gode kunnskaper om 
barns språkutvikling og språkbruk.

Planlegging
– sette mål og lage 

effektiv plan/strategi 
for å nå målet

Igangsetting
– ta initiativ til sosialt

 samspill med andre barn, 
og komme i gang med 

lek og aktiviteter

Selvmonitorering
– bevissthet om hvordan

egne handlinger og oppførsel
skaper reaksjoner hos

andre, og hvordan
andres adferd

påvirker
en selv

Flekssibilitet
– evne til å takle overganger,

skifte oppmerksomhet og
variere mellom ulike

aktiviteter
Selvregulering

– regulere og
kotrollere egne

følelser og handlinger

Arbeidshukommelse
– tenke og huske samtidig,
driver oppgaver fremover

i logisk rekkefølge

Organisering
– holde orden

på informasjon
og aktiviteter
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Godt arbeid med språk i barnehagen vil blant annet si at en prioriterer tid til samtale, og 
en verdsetter barns deltakelse i samtalene. Godt arbeid med språk innebærer også å lese 
bøker sammen, fortelle og inspirere barna til å fortelle. Godt arbeid med språk innebærer å 
lage kreative lekemiljøer hvor leken og språket får utfolde seg. Å legge til rette for språkut-
viklende aktiviteter er å bygge et godt språkmiljø for alle barn i barnehagen. 

Vi vil det kommende barnehageåret ha et spesielt fokus på å heve kompetansen hos de vok-
sne om barns språkutvikling og de voksnes rolle i språkarbeidet. Vi skal også jobbe spesielt 
med bøker.

Barns møter med bøker er verdifulle. Gjennom leseaktiviteter utvikler barna språkkom-
petanse. De utvikler selvtillit i møte med tekst og språk, de blir fortrolige med skriftspråket 
og de blir trygge på språket som redskap for tanken. På denne måten stimuleres barnas språ-
kutvikling. Vi vet at systematisk språkstimulering i barnehagen har svært mye å si for barns 
språkutvikling. Vi ønsker å ha ulike måter å arbeide med leseaktiviteter på i barnehagen.

Å lese høyt sammen med barna i barnehagen er koselig for både den som leser og barna 
som hører på. Gjennom å delta i høytlesing, får barn med ulik bakgrunn, leseerfaring og 
språkmestring felles leseopplevelser og referanserammer. Både under selve lesingen og i 
samtalene rundt teksten, møter barna gode mønster for språkbruk. I tillegg har høytlesing en 
viktig språkstimulerende effekt.  
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8.1.  PLANLEGGING
Når vi planlegger, sier vi noe om hva vi ønsker å oppnå i framtida, og hvordan vi skal få det 
til. Planlegging er derfor en viktig del av hverdagen i alt pedagogisk arbeid. Når vi jobber 
målbevisst og planmessig, får vi ofte utrettet mye, samtidig som vi får kvalitetssikret arbei-
det vi gjør.

Vi har flere møtepunkter der vi får planlagt barnehagehverdagen:
     Personalmøter
     Avdelingsmøter
     Pedagogmøter
     Planleggingsdager
     Planleggingstid 

8.2.  DOKUMENTASJON
Dokumentasjon handler om å synliggjøre praksis. Hensikten er dels å synliggjøre barnas 
arbeid og læring for barna selv, foreldrene og samfunnet for øvrig, dels er hensikten å synlig-
gjøre læringens vilkår og prosess for oss som jobber i barnehagen. 

Vi vil bruke dokumentasjonen til å reflektere over hva barna lærer, kan og er opptatt av. Do-
kumentasjonen gir oss økt innsikt i hva som foregår i det pedagogiske arbeidet i barnehagen, 
slik at vi ser barna, gir dem medvirkning og kan planlegge vår praksis i tråd med dette. For 
barnet kan dokumentasjonen også innebære at det får en tydelig identitet. Det er først når vi 
reflekterer over det vi ser i dokumentasjonen, og endrer vår praksis som følge av den, at vi 
kan kalle den pedagogisk dokumentasjon.  

8.   PLANLEGGING, 
DOKUMENTA SJON OG 
VURDERING
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Dokumentasjon foregår når vi bruker:
     Alle med og TRAS
     Mykid
     Nyhetsbrev
     Månedsplan
     Spesielle anledninger og evaluering av disse
     Bilder
     Skjema med fagområdene til ulike tema

8.3.  VURDERING
Vi skal vurdere for å lære, for å utvikle våre planer og vår praksis. Vi skal vurdere barneha-
gens mål, innhold, oppgaver og kvalitet. For å få til dette må vi bruke dokumentasjon som 
grunnlag for refleksjon over egen praksis. I tillegg må vi vurdere kvaliteten i relasjoner og 
samspill vi har til barna. 

Hvert år har vi brukerundersøkelse der foresatte vurderer barnehagen. Vi har også medar-
beiderundersøkelse hvert år. Resultatene fra undersøkelsene blir vurdert og evaluert for at vi 
skal være i utvikling og forbedre oss. 

Vurdering og evaluering foregår også på:
     Pedagogmøter
     Pedagogisk rapport
     Foreldresamtaler
     Personalmøter
     Avdelingsmøter
     Planleggingsdager
     Observasjon av barn i ulike aktiviteter
     Barneintervju med de eldste barna i barnehagen

8.4.   TILRETTELEGGING AV DET ALLMENNPEDAGOGISKE TIL-
BUDET FOR BARN SOM TRENGER EKSTRA STØTTE

I barnehagen skal vi tilpasse oss til barnas behov og forutsetninger. Det gjelder også barn 
som har behov som krever ekstra tilrettelegging i kortere eller lengre perioder. Dersom det 
ikke er mulig å tilrettelegge for barnets behov innenfor det allmennpedagogiske tilbudet, skal 
barnehagen, i samråd og samarbeid med foreldrene, kreve sakkyndig vurdering av barnet for 
vurdering av spesialpedagogisk hjelp.
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Arbeidsmåtene skal ivareta barnas behov for omsorg og lek, fremme læring og danning og 
gi barna mulighet for medvirkning.  Personalet skal ta i bruk varierte arbeidsmåter, og de 
skal tilpasses til enkeltbarn, barnegruppen og lokalmiljøet.
 Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver kap. 8

I vår barnehage varierer vi mellom spontane aktiviteter og aktiviteter som er planlagt både i 
små og store grupper. Vi skal være kreative, og være åpne på improvisasjon og barns med-
virkning. I temaperiodene arbeider vi tverrfaglig og streber etter å gi barna varierte inntrykk 
og mulighet til å uttrykke seg på forskjellige måter. 

9.  ARBEIDSMÅTER
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Barnehagens verdigrunnlag og formål skal gi retning for og prege arbeid med fagområdene, og barnas 
rett til medvirkning skal ivaretas. Barnas lek danner et viktig grunnlag for arbeidet med fagområdene. 
Barnehagen skal ta utgangspunkt i barnas engasjement og bidrag slik at arbeidet med fagområdene kan 
oppleves som en meningsfull og morsom del av barnas hverdag. 

Barna skal utvikle kunnskaper og ferdigheter innenfor alle fagområder gjennom undring, utforsking og 
skapende aktiviteter.
 Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver kap 9

PROGRESJONSPLAN

1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-6 år 

Kommunikasjon, språk og tekst
• Forstå en del vanlige 

hverdagsord. 
• Bruke peking som kom-

munikasjon. 
• Navngir ting/ personer 

med egne ord. 
• Begynnende et- ords 

ytringer. 
• Lære enkle bevegelses-

sanger. 
• Viser interesse for bøker. 

• Forstå instruksjoner 
med to ledd, f.eks legg 
bamsen i sengen. 

• Setter selv navn på 
vanlige hverdagsord. 

• Bruker 2-3 ordsetninger. 
• Lærer ulike rim og regler. 
• Kan enkle bevegelse 

og miming i forhold til 
bevegelsessanger, rim og 
regler. 

• Uttalen er forståelig for 
ukjente. 

• Forstår fargenavn. 
• Gjengir deler av kjente 

rim, regler og sanger. 
• Har interesse for bil-

debøker og følger med 
når noen leser. 

• Kjenner bokstaven sin. 
• Bruke språket relevant i 

samsvar med situasjo-
nen. 

• Kan formulere sine ønsk-
er verbalt. 

• Høre forskjell på ord 
som bil- pil, mus- hus og 
katt- hatt. 

• Har begynt å bruke 
overbegrep. 

• Fortelle en historie med 
en viss sammenheng. 

• Uttaler rette konsonant 
sammensettninger. 

• Bruker språket for å 
uttrykke følelser og i 
begynnende konflik-
tløsning. 

• Interesse for 
begynnende lekelesing 
og lekeskriving. 

• Kjenner navnebildet sitt. 
• Mestrer å lytte til en-

klere bøker og historier. 
• Bruker setninger som 

viser til noe som har 
hendt eller skal hende. 

• Mestrer hverdagsspråk 
med vanlig og riktig 
setningsstruktur, småord 
og bøyninger. 

• Kan lytte til lyder og  
rytme i språket og er 
fortrolig med tallsiffer og 
bokstaver. 

• Forstår tidsbegrep. 
• Forstår og kan utføre 

kollektive beskjeder. 
• Bruker rimord, tøyser og 

leker med språket. 
• Kan være konsentrert 

over tid og lytte til bøker 
og historier. 

• Kan skrive navnet sitt. 
• Kjenner for og etternavn 

til flere i familien og evt. 
adressen. 

• Deltar i barnesamtaler. 
• Kan navn på dagene i 

uka. 
• Kan etterfortelle en 

historie. 

10.   FAGOMRÅDENE MED 
PROGRESJONSPLAN
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1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-6 år 

Kropp, bevegelse, mat og helse
• Grunnleggende fer-

digheter; rulle, sitte, 
krype, stå og gå. 

• Titt tei lek. 
• Stable oppå hverandre. 
• Begynnende spising selv. 
• Vaske hender. 
• Pinsettgrep.

• Springe, klatre opp og 
ned med gjentakelser. 

• Utforsker og eksperi-
menterer. 

• Spontan aktivitet. 
• Alltid i bevegelse. 
• Bli kjent med egen 

kropp. 
• Finmotorikk, putte oppi 

og ta ut. 
• Prøver seg på sykkel. 
• Gå på tur uten vogn. 
• Begynnende erfaring 

med ulike smaker
• Begynne å kle på seg 

selv.

• Øve opp finmotorikken. 
• Begynnende hopping, 

hinking og lek med ball.  
• Sykle på trehjulssykkel. 
• Vekslende trappegåing. 
• Begynnende dotrening. 

• Lære om sunn/ usunn 
mat. 

• Utvikle forståelse og re-
spekt for egen og andres 
kropp, vi ser forskjellige 
ut. 

• Øver seg på renslighet 
og forståelse for hy-
giene. 

• Mer kontroll på finmo-
torikken. Øye-, hånd 
koordinasjon. 

• Hoppe med samla bein, 
hinke og stå på en fot. 

• Begynnende ferdighet 
med kast/ta imot ball. 

• Vise utholdenhet. 

• Få mer kunnskap om 
menneskekroppen 
funksjoner. 

• Respekt for egen og 
andres kropp. 

• Diagonal gange. 
• Mestrer å balansere på 

en fot eller hinke. 
• Sykle på tohjulsykkel. 
• Hoppe tau, paradis og 

andre regelleker. 
• Hoppe over hinder. 
• Ta imot ball og kaste 

med ”over” kast. 
• Voksent blyantgrep og 

klippe etter strek. 
• Begynnende forståelse 

av førstehjelp. 

Kunst, kultur og kreativitet
• Tegne med fargestift 

(grunnfargene: rød, gul 
og blå). 

• Bruke store ark og store 
bevegelser. 

• Fingermaling (grunnfar-
gene). 

• Rablestadiet. 
• Gir uttrykk med 

bevegelser til musikk- 
rytme med kropp og 
gjenstander. 

• Drama (kroppsspråk/ 
mimikk og lyder. 

• 
• Bruker flere farger. 
• Male med grunnfargene, 

bruke tykk malekost. 
• Erfare enkle teknikker 

der de bruker fingrene, 
svamp, rive, lime m.m. 

• Begynnende bruk av 
fargeblyanter. 

• Beveger seg etter 
musikk, bruker rommet 
mer. 

• Bruke enkle instrument-
er. 

• Drama, herme etter dyr 
og kan leke dyr. Drama-
tisere nære og kjente ting. 

• Enkle sanger. 
• Begynne med kitt/ leire- 

to dimensjonale. 
• Skaperglede. 

• Bruker vanlige fargebly-
anter. 

• Bruker alle farger. Bruker 
vanlig ark. 

• Bruker limstift og saks. 
• Snakker om hva barna 

tegner etter de har teg-
net. Navngi rabbel. 

• Bruker vannmaling med 
en farge om gangen, 
lære begynnende 
teknikk. 

• Bruk musikk ved hjelp 
av enkel dans/ drama/ 
tema. 

• Kan navn på noen instru-
menter. 

• Bruker fantasi (inn-
trykk-uttrykk). 

• Bruker enkle sanger, 
lytter. 

• Tegner hodefoting. Sier 
hva de skal tegne før de 
tegner. 

• Bruker vannmaling/ 
flere farger. Prøver flere 
maleteknikker. 

• Bruker instrumenter. 
• Dans og drama- ulike 

dramateknikker. 
• Sanger. 
• Drama forestilling. 

• Mer detaljer i tegnin-
gene, opptatt av at det 
skal være riktig. 

• Bli kjent med kunst fra 
nærmiljøet. 

• Ulike typer dans og 
musikk. 

• Forstå eventyr. 
• Kunstutstilling. 
• Kunne hele sanger 

utenatt. 
• Erfaring i og snakke, 

dramatisere, danse foran 
andre mennesker 

Natur, miljø og teknologi
• Bruke sansene ute i 

naturen (føle, ta, se og 
høre). 

• Erfare ulike materialer. 
• Små turer. 
• Dyrelyder. 

• Dyrelyder, dyra på 
gården. 

• Lengre turer. 
• Undring. 

• Årstidene, undring over 
forandringer. 

• Gleden av å ferdes i 
naturen. 

• Husdyr, skogsdyr og 
hvilken nytte dyra har. 

• Livet over og under 
vann. 

• Økosystem. 
• Friluftsaktiviteter. 
• Menneskets livssyklus

• Miljøvern, hva betyr 
det? 

• Bli kjent med sol 
 systemet. 

• Eksperimentere med 4 
grunnelementene ild, 
luft, jord og vann. 

Etikk, religion og filosofi
• Lære bordskikk og 

bordvers. 
• Dele og vise omsorg. 
• Oppleve stemning ved 

ulike høytider. 

• Velge bordvers. 
• Bordskikk, sende til 

hverandre og takke for 
maten. 

• Veiledning i konflikter. 
• Kjenner igjen enkle 

julesanger. 
• Oppleve glede ved ulike 

høytider og merkedager. 

• Ser konsekvenser av 
sine handlinger. 

• Utvikle toleranse, inter-
esse for hverandre. 

• Lære enkle julesanger og 
påskesanger. 

• Begynnende forståelse 
av hvorfor vi feirer jul og 
påske. 

• Bli kjent med kristne 
høytider/ tradisjoner. 

• Begynnende innsikt i 
andre kulturer. 

• Kjenne til kristne 
høytider og tradisjoner 
knyttet til religion. 

• Undring over livets 
mangfold, naturen, liv 
og død. 

• Gjensidig respekt for 
hverandre.

• Likeverd. 
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1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-6 år 

Nærmiljø og samfunn
• Bli trygge på seg selv, 

voksne og barn i barne-
hagen. 

• Være med på bran-
nøvelse. 

• Bli kjent med og få 
opplevelser i nærområ-
det til barnehagen, tur 
utenfor gjerdet.

• Erfare at de er like-
verdige og bidrar til 
fellesskapet. 

• Opplever at jenter og 
gutter er likeverdige. 

• Hva trenger familien min 
i nærmiljøet, hus, butikk, 
lege, politi, brannbil, 
postkontor, kirke, skole 
osv. 

• Utvikle forståelse for 
ulike tradisjoner. 

• Hvor bor vi? Kleppes-
temmen/ Klepp/ Ro-
galand/ Norge/ Europa. 

• Kjennskap til jordkloden 
og flere land. 

• Kjennskap til mor/ far 
sin arbeidsplass. 

• FN- Barnekonvensjon: 
Jeg har rett på…. 

• Bli kjent med nødsen-
tralene. 

• Få kunnskap om 
samene som Norges 
urbefolkning og andre 
nasjonale minoriteter 

• Kjennskap til gamle-
dager. 

• FNs-barnekonvensjon 
• Erfare at alle mennesker, 

uansett alder, kjønn og 
forutsetninger, inngår og 
bidrar til barnehagens 
fellesskap 

• Kunne ringe nødnum-
merne.

Antall, rom og form
• Plasseringsord (f.eks 

over – under, bak-foran) 
og sammenlikningsord 
(f.eks stor-liten, tykk-
tynn). 

• Undring og utforskning. 
• Telleremser. 
• Former (gjennom sanser 

oppdage at gjenstander 
som de ser, kjenner på 
eller undersøker, har ulik 
form). 

• Konstruksjonslek, 
rollelek, putteboks, inn-
pasningspuslespill m.m). 

• Sortering og systema-
tisering (f.eks alle bilene 
etter hverandre, sortere 
farger/størrelser). 

• Undring og utforskning 
(stor- mellom- liten). 

• Telleremse 1,2,3…… 
• Peketelle til 3. 
• Mengde (begynnende 

forståelse for forskjell på 
en og mange, dele ut en 
til hver). 

• Peke på kroppsdeler. 
• Begynnende orientering 

i rom (bak-foran m.m). 
• Begynnende utforskning 

for figur og form. 
• Utforsker/prøver ut ulike 

materiale. 
• Begynnende farge-

forståelse. 
• Begynnende klosselek. 
• Enkle brettspill. 
• Gjemmeleken. 

• Utvide sortering og syste 
matiseringsbegrepet. 

• Begynnende logisk 
tenkning og enkle res-
sonement. 

• Telleremse opp til 10. 
• Mengdeforståelse for 

mengde opp til 3. 
• Parkobling, dele ut en 

til hver. 
• Gjenkjenne tall og 

bokstav. 
• Begynnende kjennskap 

til måleredskap: volum, 
lengde, vekt. 

• Bruke begreper til 
beskrivelse av plasser-
ing. 

• Få forståelse av rommet 
og en selv i forhold til 
rommet. 

• Bli kjent med primær-
fargene. 

• Gjenkjenne figur og 
form. 

• Forstå turtaking i spill og 
begynnende forståelse 
for spilleregler. 

• Konstruksjonsspill. 
• Fordele roller i rollelek. 

• Utvide rombegrep (frem, 
tilbake, sidelengs m.m). 

• Nytte fargebegreper i 
sortering. 

• Stille spørsmål og undre 
seg om hvordan ting 
fungerer. 

• Mengde opp til 5. 
• Telleremse opp til 20. 
• Hente et gitt antall gjen-

stander på oppfordring. 
• Gjenkjenne tall opp til 5 

og kjenne igjen navnebil-
det sitt. 

• Skille mellom en og 
mange. 

• Forstå tidsord som i dag, 
i går, etterpå, nå m.m. 

• Delta i matlaging. 
• Finne fram til et kjent 

sted. 
• Begynnende forståelse 

for mønster og sym-
metri. 

• Delta i terningspill og 
digitale spill. 

• Nytter matematiske 
begreper i daglige situas-
joner og aktiviteter. 

• Vite forskjell på det  som 
har hendt/skal hende. 

• Kunne tenke logisk og 
resonnere. 

• Mengde opp til 10 og 
begynnende forståelse 
for større mengder over 
10. 

• Ordenstall første, andre, 
tredje osv. 

• Telleremse med fokus på 
overganger til neste tier 
(20-30-40). 

• Kjennskap til alfabetet 
og tallsymbol. 

• Begynnende forståels for 
subtrahere og addere. 

• Vite at penger brukes til 
å kjøpe varer med. 

• Få erfaring med ulike 
typer måleenheter 
(temperatur, lengde, tid 
m.m). 

• Loddrett, vannrett og 
skrå stilling. 

• Nytter geometriske 
formbegrep. 

• Symmetri (speiling, sort-
ere, lage likt, herme). 

• Kopiere enkle figurer. 
• Lage egne mønster. 
• Delta i strategispill og 

terningspill. 
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1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-6 år 

IKT – barnehagens digitale praksis
• Begynnende erfaring 

med ulike tekniske 
hjelpemiddel – der det er 
naturlig.

• Begynnende erfaring 
med ulike tekniske 
hjelpemiddel – der det er 
naturlig. 

• Kan ta bilde og være 
med på dokumentering 
av barnehagehverdagen 
sin. 

• Erfaring med ulike tekn-
iske hjelpemiddel. 

• Kan ta bilde og doku-
mentere barnehagehver-
dagen sin. 

• Begynnende erfaring 
med lyd og lydopptak og 
digital fortelling. 

• Prøve ulike program-
vare/ apper/ spill på 
PC, Ipad og event. andre 
digitale verktøy. 

• Erfaring med ulike tekn-
iske hjelpemiddel. 

• Kan ta bilde og doku-
mentere barnehagehver-
dagen sin. 

• Begynnende erfaring 
med lyd og lydopptak og 
digital fortelling. 

• Prøve ulike program-
vare/ apper/ spill på 
PC, Ipad og event. andre 
digitale verktøy. 

• Aktive i dokumentasjon. 
• Mer erfaring med lyd og 

lydopptak. 
• Være med og skape 

digitale fortellinger. 
• Utforske bruk av PC, 

Ipad og andre digitale 
verktøy. 

• Utviklende begynnende 
etisk forståelse i forhold 
til digitale medier.

Sosial kompetanse
• Observerer andre barn. 
• Viser ulike følelser. 
• Samspill i ”titt- tei”- lek. 
• Smiler og viser glede. 
• Søker andre barn og 

voksne. 
• Takler atskillelse. 
• Opplever stell, måltid 

og hvile som god situ-
asjoner. 

• Begynnende samspill og 
turtaking. 

• Utforsker gjenstander og 
leketøy. 

• Aktiv i grovmotorisk lek 
og tumlelek. 

• Gjør krav på sine leker. 
• ”Gir” fra seg leker til 

andre barn. 
• Tar kontakt med andre. 
• Blir tatt kontakt med av 

andre barn. 
• Tør å vise følelser. 
• Liker å være sammen 

med andre barn. 
• Finner trygghet i nye 

situasjoner. 
• Samarbeidsvillige i 

aktiviteter. 
• Har evne til empati (f.eks 

ser når andre blir lei 
seg). 

• Kan motta og forstå en 
beskjed. 

• Kan holde oppmerksom-
heten over kortere tid. 

• Prøver ut leketøy og 
funksjonslek. 

• Leker paralell lek og 
imiterer. 

• Har et variert lekerep-
ertoar. 

• Begynnende late- som- 
om- lek. 

• Har et rikt indre liv, har 
fantasi. 

• Utvikler vennskapsbånd. 
• Behersker ”på liksom” 

leken, evne til å gå inn i 
ulike roller, rollelek. 

• Mestrer turtaking. 
• Viser empati ( f.eks. 

trøster når andre gråter). 
• Bruker lokaler og leker 

allsidig. 
• Gir uttrykk for me-

stringsglede. 
• Tar initiativ til alenelek. 
• Blir værende i leken. 
• Deltar i aktiviteter. 
• Leker med andre barn. 
• Mer utholdende i leken. 

• Forstår og kan de «so-
siale spillereglene», evne 
til samspill og sam-lek. 

• Sammarbeide med andre 
barn. 

• Har en viss selvkontroll, 
viser følelser uten at det 
går ut over andre. 

• Deltar i regellek. 
• Er ikke avhengig av 

voksne i lek. 
• Har knyttet venn-

skapsånd. 
• Tørr å prøve ting, takler 

utfordringer. 
• Kan holde oppmerkosm-

heten over lengre tid. 
• Takler overgang fra en 

aktivitet til en annen. 
• Har kunnskap om seg 

selv. 
• Er selvstendig i hverdag-

saktiviteter. 
• Konstruksjonslek. 
• Aktiv i rollelek 
• Deltar i regellek. 
• Forstår lekesignaler. 

• Mottar og forstår en 
kollektiv beskjed. 

• Kan gjøre prososiale 
handlinger (til nytte for 
andre). 

• Viser akseptable 
følelsesuttrykk. 

• Er initiativrik og sosialt 
aktiv uten å opptre som 
”verdensmester” eller 
trykke andre ned. 

• Forståelse for at vi er 
likeverdige. 

• Tar initiativ til aktivitet 
og samspill og er en 
positiv faktor i gruppa. 

• Tør å protestere, argu-
mentere og hevde egne 
synspunkt. 

• Tar kontakt på en positiv 
måte. 

• Viser trygghet. 
• Klarer å kjede seg i 

perioder, tåler å ”drive 
litt” uten å bli aktivisert 
av en voksen. 

• Innretter seg etter 
ordensrutiner. 

• Tar i mot enkle ansvars-
oppgaver. 

• Enkel konfliktløsning. 
• Kjenner sine sterke og 

svake sider, er bevisst 
om hva en mestrer. 

• Lar seg rive med i rolle-
lek, viser gleder, spøker 
og har det moro. 

• Leker mer avansert 
konstruksjonslek med 
innslag fra virkeligheten. 

• Mer selvstendig i rege-
llek, mestrer enkle spill 
og leker, med mindre 
voksenstøtte enn før. 
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11.   KOMPETANSEPLAN FOR 
 PERSONALET

Personalet er den viktigste ressursen for barnehagen. De må ivaretas og gis mulighet til videre utvikling 
og læring. Vi vil fortsette vår kompetanseheving innen Egenledelse for lek og læring med spesielt fokus på 
voksenrollen og lekemiljøer ute og inne. Vi driver systematisk veiledning av personalet. Vi skal dette barne-
hageåret også ha kompetanseheving på barns språkutvikling, dialogisk lesing, voksenrollen og Marte Meo 
metoden. De pedagogiske lederne skal i tillegg ha kompetanseheving på ledelse, veiledning og Marte Meo 
praktiker utdannelsen. Vi har et godt samarbeid med Klepp kommune der vi blir invitert med på ulike kurs, 
foredrag og annen kompetanseheving. 
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Planleggingsdager for barnehageåret 2018/2019:
     Torsdag 16. august
     Fredag 17. august
     Fredag 16. november
     Onsdag 2. januar
     Tirsdag 23. april
     Kleppestemmen FUS barnehage har åpent alle virkedager med unntak av fem planleggings-
dager, jule- og nyttårsaften. Vi stenger kl. 12.00 onsdag før skjærtorsdag.

PEDAGOGISK ÅRSHJUL 2018/2019
Det gjennomgående tema for barnehageåret er språk og egenledelse i lek og læring

Måned Tema Hva Preger Barnehagen? Samarbeid Med Foreldre

August
September

• Meg og min familie • Tilvenning
• Brannvernuke

• Foreldremøte
• SU-møte

Oktober
November

• Åpent tema • Høstfest med familien
• Foreldresamtaler
• SU-møte

Desember • Advent og jul • Kirkebesøk for de eldste
• Lucia markering
• Nissefest

Januar
Februar

• Åpent tema • Karneval • SU-møte

Mars
April

• Åpent tema • FUS dagen • Påskefrokost
• SU-møte
• Foreldremøte

Mai
Juni

• Åpent tema • 17. mai markering • Foreldresamtaler
• Foreldremøte nye foreldre
• Sommerfest
• Avslutning 6-åringene

Juli • Sommerbarnehage • Ukestema • Ferieavvikling

12.  PEDAGOGISK ÅRSHJUL
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Sammen gir vi barndommen 
verdi: Lek, glede, hverdagsmagi  
og vennegaranti
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Kleppestemmen FUS barnehage
Kornvegen 23, 4352 KLEPPE

Tlf.: 51 42 42 00

Kleppestemmen


