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ÅRSPLAN FOR STEMVEGEN 
FUS BARNEHAGE AS 17/18
Vår årsplan bygger på Lov om barnehage, Rammeplanen for barnehagens innhold og 
oppgaver, vår virksomhetsplan og progresjonsplan. Alle disse dokumentene må sees i 
sammenheng og danner grunnlaget for alt arbeidet vi gjør med barna.

Årsplanen er et supplement til virksomhetsplanen og sier litt om hva som kjennetegner vår 
barnehage dette året, mens virksomhetsplanen er et styrende dokument for hva som ligger 
til grunn for det arbeidet vi gjør.  

Vårt hovedmål er:

DITT BARN SKAL BLI DEN BESTE UTGAVEN AV SEG SELV I STEMVEGEN FUS 
BARNEHAGE, VED HJELP AV LEK OG GLEDE, HVERDAGSMAGI OG VENNEGARANTI.

For å nå dette målet vil vi i Stemvegen FUS barnehage jobbe aktivt for: 
• Å gi barna tro på seg selv 
• Skape trygge barn som får undre seg, leke og oppleve glede sammen 
• At hvert enkelt barn blir sett og respektert for den de er 
• At barna skal få rom og inspirasjon til å utfolde seg kreativt 
• At barna skal få oppleve gode relasjoner til både barn og voksne 
• At barna har medbestemmelse i sine egne liv

Barnehagens samfunnsmandat:
«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.»
Lov om barnehager § 1. Formål
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PROGRESJONSPLAN FOR 
BARNA I STEMVEGEN FUS BHG
For å sikre et grunnlag for allsidig utvikling slik det står i Lov om barnehage § 1. har vi 
utarbeidet en progresjonsplan som skal ivareta at barna får nye utfordringer og opplevelser 
å strekke seg mot etter hvert som de utvikler seg. I stortingsmelding 19 står det også 
at barna skal lære noe nytt og få nye erfaringer. Dette skal bygge på kunnskap, innsikt, 
ferdigheter og holdninger som de har tillært seg tidligere. Derfor har vi valgt å dele 
progresjonsplanen inn i fagområder og etter alder slik at vi får synliggjort progresjon 
innenfor hvert enkelt fagområde. Aktivitetene som de eldste blir presentert for bygger på 
aktiviteter de har gjennomført tidligere. Selv om progresjonsplanen er delt inn på denne 
måten arbeides det ikke isolert med hvert fagområde og alderstrinn, vi må tenke helhetlig 
samtidig som vi sikrer at hvert fagområde og alderstrinn blir ivaretatt. Overgangen mellom 
alderstrinnene vil være glidende.

Progresjonsplanen er laget med rammeplanen som utgangspunkt i forhold til hva den 
sier om barnehagens innhold. Progresjonsplanen må også sees i sammenheng med 
årsplanen og virksomhetsplanen vår. I barnehageåret 17/18 vil vi ha et større fokus på 
barns medbestemmelse enn det vi har hatt tidligere og vi vil bruke progresjonsplanen som 
utgangspunkt for de ulike aktivitetene vi skal lage sammen med barna.     
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FAGOMRÅDE:

KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST
Kommunikasjon oppstår i vekslingen mellom å motta og tolke et budskap, og å selv være 
avsender av et budskap. For å utvikle et godt og rikt muntlig språk er det viktig med både 
verbal og nonverbal kommunikasjon, samt å samtale om opplevelser, tanker og følelser. Å 
få varierte og rike erfaringer er også avgjørende for å utvikle begrepsforståelse. Med tekst 
menes både muntlige og skriftlige fortellinger, poesi, sanger, rim og regler. Kommunikasjon, 
språk og tekst er også viktige sider ved kulturoverføringen. Derfor er tidlig og god 
språkstimulering en viktig del av barnehagens innhold. 

Mål for 0-6 år:
• Opplever glede ved å leke med ord, språkets form og innhold
• Erfare at ord er sammensatt av enkeltlyder og tegn
• Utvikle interesse for skriftspråket
• Få erfaring med bilder, tekster og digitale medier
 

1-2 ÅR 3-4 ÅR 5-6 ÅR
Barna skal introduseres for 
peke- og billedbøker, samt 
litteratur ved hjelp av konkreter 
og dialogisk lesning

Introduseres for norsk litteratur

Barna introduseres for rim, 
regler og sang

Gi mulighet for å utvikle 
interesse for skriftspråket

Få kjennskap til digitale verktøy

Lytte til høytlesning og korte 
fortellinger

Barna skal få nærmere 
kjennskap til norsk litteratur 

Lek med ord, lyder og rytme i 
språket

Bli introdusert for bokstaver

Lage en fortelling ved hjelp av 
digitale verktøy

Lytte til fortsettelsesbok og 
lengre fortellinger 

Mulighet til fordypning i norsk 
litteratur 

Øve på begrepsforståelse (f.eks. 
å sammensette ord, over- og 
underbegreper).

Øve på å skrive navnet sitt   

Hvert barn får mulighet til å lage 
minst 1 collage

Personalets rolle:
I arbeid med dette fagområdet må personalet være seg bevisst sin rolle som forbilde og 
sitt ansvar for å skape et godt språkstimulerende miljø. Personalet skal tilrettelegge for 
aktiviteter og opplevelser hvor lytting, respons, kroppsspråk, tale og tekst er i fokus. Dette 
er aktiviteter som sang, lek med lyd, fortelling, høytlesning og samtale, samt å la barna 
møte symboler og siffer i daglige sammenhenger. Personalet må også gi tid og rom for språk 
i hverdagsaktiviteter og lek, samt fremme tillit mellom barn, og mellom voksne og barn, for 
at barna skal oppleve glede og trygghet ved å kommunisere. Personalet skal vise forståelse 
for barns morsmål og oppmuntre barn med flerspråklig bakgrunn til å være språklig aktive. 
De må møte barna der de er og hele tiden gi dem noe å strekke seg etter. 
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FAGOMRÅDE:

KROPP, BEVEGELSE OG HELSE
Barn er gode til å skape de fysiske utfordringer de trenger selv. Likevel er det viktig at 
barnehagen bidrar til at barna får mulighet til å skaffe seg gode og allsidige bevegelses 
utfordringer og gir barna innsikt i hvordan de kan ivareta helse og livskvalitet. Gjennom 
kroppslig aktivitet får barna økt tro på egen mestring, et styrket selvbilde, bedre sosial 
tilpasning og økt trivsel.

Mål for 0-6 år:
• Kroppslig mestring som gir positiv selvoppfattelse
• Få varierte og gode erfaringer gjennom allsidige bevegelser og utfordringer
• Få god positive erfaringer med friluftsliv og uteliv i alle årstidene
• Utvikle forståelse og respekt for egen og andres kropp og for at vi er forskjellige
• Få kunnskap om menneskekroppen og forstå betydningen av gode vaner og et sundt og 

variert kosthold.  

1-2 ÅR 3-4 ÅR 5-6 ÅR
Bli kjent med kroppen (f.eks. 
bevegelsesanger med kroppen 
som tema)

Oppleve glede og mestring ved å 
være ute og på tur i all slags vær 
(ute tid hver dag)

Mestre grunnleggende 
motoriske bevegelser (f.eks. å 
løpe, hoppe, rulle)

Stimulere til finmotorisk aktivitet 
(f.eks.: puslespill, tegning, 
maling)

Bli kjent med seg selv i forhold 
til andre

Eksponeres for ulike smaker

Kjenne til hvilke organer vi har i 
kroppen

Få varierte tur opplevelser 

Stimulere grovmotorikken ved 
å gå og klatre på turer i ulendt 
terreng (f.eks. bruke skogen)

Mestre bruk av 
konstruksjonsleker og kreative 
bord aktiviteter 

Vite at vi er forskjellige, eks: gutt 
og jente, stor og liten, gammel 
og ung og ulike funksjonsnivå

Vite hvor maten kommer fra

Kjenne til kroppens funksjon og de 
indre organer (f.eks. fordøyelses-
systemet, hjertet, lungene) 

Lengre turer (Topptur til 
Kjerberget)

Oppleve mestring ved motorisk 
aktivitet. (f.eks. hinderløype, 
sykling)

Mestre finmotoriske aktiviteter 
som klippe, tegne innenfor streken, 
blyantgrep, spise med bestikk

Vise forståelse for at vi kan ha 
ulike mestringsnivå 

Vite matens funksjon (f.eks.: 
»poff  (tomme kalorier) og 
groovy (næringsrik) mat»)

Personalets rolle: 
Personalet skal tilrettelegge aktiviteter som motiverer barna til å få en positiv selvoppfatning 
gjennom kroppslig mestring og forståelse for betydningen av gode vaner og sunt kosthold. 
Vi skal være aktiv deltagende rollemodeller som inspirerer og motiverer barna.  
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FAGOMRÅDE:

KUNST, KULTUR OG KREATIVITET
Barna skal få oppleve kunst og kultur og få mulighet til å uttrykke seg estetisk i barnehagen. 
Det å dele kulturelle opplevelser og skape noe i fellesskap, bidrar til samhørighet. Ut 
ifra egne opplevelser skaper barna sin egen kultur. Fagområdet bidrar til at barna får 
erfaringer med sansing, opplevelse, eksperimentering, skapende virksomhet, tenkning og 
kommunikasjon. Barna får uttrykke seg gjennom billedkunst og kunsthåndverk, musikk, 
dans, drama, språk, litteratur, film, arkitektur og design. Dette bidrar til at barna blir 
fortrolige og får en tilhørighet til kulturelle uttrykksformer. 

Mål for 0-6 år:
• Oppleve glede ved å utforske, prøve ut og delta sammen med andre i kunst – og 

kulturopplevelser.
• Erfaring med å lytte, iaktta, kommunisere, utrykke seg og tenke allsidig om kunst og 

estetikk
• Erfare kulturell identitet gjennom kunstfag arbeid

1-2 ÅR 3-4 ÅR 5-6 ÅR
Gjennomføre formingsaktiviteter

Øve på å få oppmerksomheten 
rettet mot seg i gruppe

Introduseres for 
rytmeinstrumenter

Bli kjent med barnehagekulturen

Introduseres for dramatisering

Oppleve mestring ved å være 
kreativ sammen med andre

Øve på og stå foran en gruppe, 
med støtte av personalet

Kunne følge rytmen og tempo i 
sang

Få ulike sanseinntrykk gjennom 
ulike estetiske opplevelser (f.eks. 
eventyrstund på biblioteket)

Bruk av dramaforløp, der 
prosessen er målet

Oppleve seg selv som et 
skapende og kreativt individ

Gjennomføre en enkel 
fremføring foran publikum

Kunne klappe og/eller spille 
rytmen i sang

Besøke ulike museer 

Bruke kroppen til og utrykke seg 
estetisk gjennom f.eks. dans og 
drama

Personalets rolle:
For at barna skal få mangfoldige opplevelser innen kunst, kultur og kreativitet må 
personalet være bevisst samspillet mellom kunst, kultur og barns lek og sørge for at barna 
har tilgang på utstyr som bøker, bilder, instrumenter, materialer og verktøy. De må være 
oppmerksomme på barns kulturelle uttrykk, vise respekt, motivere og fremme lysten 
til utforskning. De må også stimulere barna til å iaktta estetiske fenomener i naturen og 
miljøet rundt, i arkitektur, bilde, tekst, musikk og bevegelse, samtidig som de må sørge for 
at barna får oppleve lokale og nasjonale kulturuttrykk og gjøre dem kjent tradisjoner innen 
byggekunst og håndverk, kulturlandskap og kulturminner i lokalmiljøet.  
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FAGOMRÅDE:

NATUR, MILJØ OG TEKNIKK
Friluftsaktiviteter og utelek til alle årstider og i all slags vær er en del av barnehagens 
hverdagsliv. Naturen er med på å gi barna opplevelser. Den er konkret og barna kan ta og 
føle på det meste, f eks på maur, mark og andre insekter. Fagområdet skal bidra til at barn 
blir kjent med og får forståelse for planter, dyr, landskap, årstider og vær. Barna skal få 
erfare teknikk gjennom lek og hverdagslivet. 

Mål for 0-6 år:
• Bli kjent med ulike landskap, planter, dyr og årstider. I dette inngår en begynnende forståelse 

for fødsel, vekst, aldring og død, og for hvordan naturen både kan brukes og misbrukes. 
• Mulighet til å leke i og bli kjent med natur, grøntområder og andre landskaper i 

barnehagens nærmiljø, få varierte sanseerfaringer og oppleve glede ved å ferdes i naturen. 
• Få erfaringer med og lære om sammenhenger i naturen og hvordan ta vare på natur og miljø 
• Få mulighet til å bruke ulike redskaper, verktøy og maskiner inne og ute 

1-2 ÅR 3-4 ÅR 5-6 ÅR
Oppleve ulike årstider og få 
førstehåndserfaring med de ulike 
årstidene

Kjennskap til prosessen fra frø 
til plante

Naturvern: lære respekt for 
naturen. (f.eks.: forlate naturen 
slik den var når vi kom)

Skape interesse for hvordan 
ulike produkter fungerer

Introduseres og få erfaring 
med dyr, planter og insekter i 
nærmiljøet vårt

Vite kjennetegn på de ulike 
årstidene

Forståelse for at verden består 
av levende organismer

Naturvern: å ta vare på naturen 
og kunne enkel kildesortering

Teknologi verksted: Undre seg 
og eksperimentere over hvordan 
ting er satt sammen

Få mere kunnskap om dyr og 
planter i Norge

Kjenne til hvorfor vi har 
forskjellige årstider

Forståelse for livets kretsløp. 
Eks. fra fødsel til død, 

Naturvern: Få kjennskap til 
konsekvensen av misbruk 
av naturen. (f.eks.: global 
oppvarming)

Teknikk: Teknolab. Løse enkle 
problemstillinger ved hjelp av 
lego

Kjenne til noen nordiske 
dyrearter og hvordan de lever

Personalets rolle:
For at barna skal få gode opplevelser i naturen og uteområdet i barnehagen er det viktig at 
de voksne tar utgangspunkt i barnas nysgjerrighet, interesser og forutsetninger. Personalet 
må inkludere friluftsaktiviteter og utelek i barnehagens hverdagsliv. De må også nytte 
nærmiljøet og undre seg over fenomener de oppdager i naturen. Barna skal få en forståelse 
for livets gang, fra fødsel til død og lære om dyre- og plantelivet. De voksne skal også gi 
barna kunnskaper om teknikk i hverdagen. 
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FAGOMRÅDE:

ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI
Barnehagen i dag er preget av en multireligiøs og flerkulturell barnegruppe. Det er viktig 
at barnene får mulighet til å oppleve, respektere og reflektere over andre kulturer, normer, 
verdier, religioner, livssyn og tradisjoner, da dette er sterkt forankret i menneskerettighetene 
og barnehagens formålsparagraf. Ved å filosofere og undre seg skaper barnet ny kunnskap 
og forståelse for egen og andres tenkning og situasjon. 

Mål for 0-6 år:
• Få kjennskap til kristne høytider og religion
• Bli kjent med egne følelser og trygg på egen identitet
• Tilegne seg samfunnets grunnleggende holdninger, normer og verdier
• Utvide evnen til å vise empati og ha respekt og toleranse for hverandre

1-2 ÅR 3-4 ÅR 5-6 ÅR
Høflighet: Lære å hilse, 
si «hadet», spørre høflig, 
bordskikk, takke for maten og 
hjelpe hverandre, etc

Oppleve markeringen rundt 
høytidene

Introduseres for begrepene lei 
seg, glad og sint

Øve på å vise sympati og empati 
mot hverandre

Høflighet: Lære å hilse, 
si «hadet», spørre høflig, 
bordskikk, takke for maten og 
hjelpe hverandre, etc

Bli kjent med ulike religioner og 
livssyn der det er naturlig

Forstå konsekvensen av egne 
handlinger og sette ord på egne 
følelser

Forståelse for at vi er ulike og 
har ulik bakgrunn

Høflighet: Lære å hilse, 
si «hadet», spørre høflig, 
bordskikk, takke for maten og 
hjelpe hverandre, etc

Gi kjennskap til hvorfor vi 
markerer de ulike høytidene

Øve på å mestre positive 
strategier for å komme inn i lek 
og konflikthåndtering

Øve på å vise empati og respekt 
for hverandre

Personalets rolle: 
Personalet skal skape rom for filosofering, undring, fabulering og tenkning, samtaler og 
fortellinger. Vi skal gi kjennskap til kristne høytider og tradisjoner, og til tradisjoner knyttet til 
høytider i religioner og livssyn som er representert i barnegruppen eller samfunnet. Personalet 
skal gi mulighet for at barnet kan delta i refleksjoner om hva som kan være rett og galt. 
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FAGOMRÅDE:

NÆRMILJØ OG SAMFUNN
Barna skal få innsikt og erfaring med hva et demokratisk samfunn er. Derfor er barns 
medvirkning og medbestemmelse viktig. Vi i barnehagen skal legge vekt på at barna får 
kunnskap om lokalsamfunnet, natur, kunst og kultur, arbeidsliv, tradisjoner og levesett, slik 
at barna møter verden utenfor familien med nysgjerrighet og tillit. Alle barn i barnehagen 
har ulik bakgrunn og erfaringer fra hjem, omgangskrets og reiser. Dette vil kunne gi 
kunnskap om ulike samfunn.

Mål for 0-6 år:
• Møte omverdenen med tillit og nysgjerrighet
• Få kunnskap og tilknytning til lokalsamfunnet.
• Få kjennskap til ulike samfunn, og medvirke til å utforske og oppdage eget nærmiljø
• Få kjennskap til hvordan egen deltakelse påvirker fellesskapet og hvordan alle deltar i 

samfunnet gjennom opplevelser og erfaringer. 

1-2 ÅR 3-4 ÅR 5-6 ÅR
Turer i nærområdet 

Delta i 17. mai feiring

Oppleve å bli tatt på alvor og ha 
medvirkning over eget liv

Erfare hva en familie er 

Besøk til offentlige instanser 
som biblioteket, rådhus og post

Få kjennskap til hvorfor vi feirer 
17. mai

Bidra til å påvirke 
barnehagehverdagen

Vite om sin egen familiestruktur 
og kjenne navnet til de i 
kjernefamilien sin

Kjenne litt til lokal historie og 
livet i gamle dager

Få kunnskap om Norge og 
demokrati 

Få erfaring med å ta valg og stå 
for valget

Kjenne til ulike familiestrukturer

Personalets rolle:
Personalet i barnehagen skal arbeide for at alle barn får erfare at de er verdifulle og viktige 
for fellesskapet, og sørge for at barna erfarer at deres valg og handlinger kan påvirke 
situasjonen både for dem selv og for andre. Vi skal arbeide med likestilling mellom gutter og 
jenter. Begge kjønn må få varierte utfordringer og like mye oppmerksomhet. Personalet skal 
sørge for at barn utvider sin forståelse om kulturelle likheter og forskjeller og arbeide for et 
inkluderende miljø som motvirker mobbing og rasisme. Vi skal bruke nærmiljøets ressurser 
til gode opplevelser og læringsmuligheter tilpasset barnas forutsetninger og interesser 
og sørge for at barnehagen bidrar aktivt i nærmiljøet. Personalet skal bruke litteratur og 
medienes muligheter for å utvide og utdype barnas erfaringer og læring, og bidra til at 
barna kan forholde seg nysgjerrige og kritiske til det som formidles gjennom mediebildet. 
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FAGOMRÅDE:

ANTALL, ROM OG FORM
Matematikk er en del av barnets liv og hverdag helt fra de blir født. Barn undrer seg og får 
erfaringer av ting de omgår seg med i det daglige, det kan være tid, rom, form, tall, telling, 
rekkefølge, mål og størrelser, konstruksjon, fabulering og opplevelser.  Ved å sette ord og 
handling på de matematiske begrepene, blir disse meningsfylte for barnene. 

Mål for 0-6 år:
• Oppleve glede over og utforske og leke med tall og former
• Tilegne seg gode og anvendbare matematiske begreper
• Erfare, leke og utforske med former og mønster
• Erfare ulike typer størrelser, former og måleenheter gjennom å sortere og sammenligne
• Erfare plassering og orientering

1-2 ÅR 3-4 ÅR 5-6 ÅR
Få erfaring med ulike former. 
(f.eks. puttebokser med 
geometriske former)

Få kjennskap til motsetninger; 
stor/liten, myk/hard, høy/lav, 
tung/lett

Høre enkle rim og regler med 
telling

Øve på å se forskjell på ulike 
mengder

Bli kjent med plasseringen av de 
ulike rommene i barnehagen

Gjenkjenne ulike former

Se forskjell på motsetninger; 
stor/liten, myk/hard, høy/lav, 
tung/lett

Bli kjent med tallrekken opp til 
10

Erfare ulike måleinstrumenter. 
(f.eks. Volum, lengde og 
temperatur)

Kunne orientere seg i 
barnehagen

Kunne navnet på flere av grunn 
formene 

Kategorisering og sortering av 
ulike motsetninger

Øve på å forstå parkobling opp 
til tallet 10 og at siste tall avgjør 
mengden

Forstå hvorfor vi bruker 
måleinstrumenter og funksjonen

Kunne orientere seg i enkle 
kart. (f.eks. skattekart, kart over 
barnehagens nærområde)

Personalets rolle:
Personalet skal være en god rollemodell for barna. Ved å tilrettelegge styrende aktiviteter 
slik at matematikken kommer inn i hverdagen, både inne og ute. Personalet skal gjennom 
kommunikasjon, eksperimentering og lek tilrettelegge for at barna opplever glede og mestring.
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AKTIVITETER I LØPET AV ÅRET
I Stemvegen FUS barnehage vil vi ha ulike temaperioder der innholdet er knyttet opp til 
fagområdene i Rammeplanen. Et prosjekt vil kunne gå over flere måneder og dere vil kunne 
lese mer om i månedsbrevene.

HØSTHALVÅRET:

SEPTEMBER:
Tilvenningsperiode
Samtale med nye foreldre
Foreldremøte for de nye foreldrene
Foreldremøte 
Brannvern med brannøvelse

OKTOBER:
Foreldresamtaler
FN: internasjonal uke med foreldrekaffe 24. okt
Tur til arkeologisk museum i Stavanger for 
4- og 5 åringene 
Høstfest

NOVEMBER:
Foreldresamtaler
Lysfest 
Julekakebaking med besteforeldre 

DESEMBER:
Juleforberedelser
Juletrefest på ettermiddagen, arrangeres av 
foreldrene
Besøk i kirke for 4 og 5 åringer
Luciamarkering med foreldrekaffe på 
morgenen
Nissefest

På de store avdelingene:
• Hver torsdag (minus desember): Idrettsdag
• Hver fredag (minus desember): frivillig kor eller teknolab
• 2 ganger pr. måned: Newton eksperiment
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VÅRHALVÅRET:

JANUAR:
Brannøvelse og førstehjelpsuke 

FEBRUAR:
Samefolketsuke med markering av 
samefolketsdag 
Darwindagen
Fastelavensuke med kostymefest som 
avslutning

MARS:
Matematikkens dag: 
Pi-dagen
Barnehagedagen, foreldre og besteforeldre 
inviteres på kaffe

APRIL:
Påskeforberdelser med besøk av presten
Da Vinci dagen
FUS dagen

MAI:
17. mai feiring i barnehagen
Foreldresamtaler

JUNI:
Sommeravslutning på ettermiddagen, 
arrangeres av foreldrene
Sommerbarnehagen: siste del av juni

På de store avdelingene:
• Hver torsdag: Idrettsdag, avdelingsvis på de store avdelingene
• Hver fredag: frivillig kor eller teknolab
• 2 ganger pr. måned: Newton eksperiment

Dere vil få mer informasjon om de ulike arrangementene senere når det nærmer seg.
Vi vil også ha foreldrekaffe i løpet av året.

Kompetanseheving hos personalet:
I barnehageåret 2017/2018 vil vi ha fokus på implementering av den nye Rammeplanen. 
Dette gjør vi både på leder og avdelingsnivå ved å reflektere over egen praksis knyttet opp 
til teorien i Rammeplanen.  
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PLANLEGGINGSDAGER I 17/18:
• Torsdag 31. August 2017
• Fredag 01. September 2017
• Fredag 17. November 2017
• Tirsdag 02. Januar 2018
• Fredag 18. Mai 2018

På disse dagene er barnehagen stengt.

 
  

KONTAKT OSS:
Stemvegen FUS barnehage as
Stemvegen 32b
4050 Sola

Mail:  
dl.stemvegen@bhg.no

Telefon:         
Kontoret: 41 53 12 35
Nobel:     41 53 12 36
Newton:   41 53 12 37
Einstein:   41 53 12 38
Da Vinci: 41 53 12 39
Abel: 41 53 12 40 
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Alt jeg egentlig trenger å vite lærte jeg i 

barnehagen. Dele med andre. 
Opptre realt. Ikke slå. Legg tingene tilbake der du 
fant dem. Rydd opp i ditt eget rot. Ikke ta noe som ikke er ditt. 
Be om unnskyldning når du sårer noen. Vask hendene før du 
spiser. Skyll ned etter deg på toalettet. Du har godt av 
varme småkaker og kald melk. Lev et balansert liv - 

lær litt og tenk litt og tegn og mal og syng og dans og lek 
og arbeid litt mer hver dag. Ta en liten lur 
hver ettermiddag. Når du går ut i verden, så se opp for 

trafikken, hold hverandre i hendene og hold sammen. Vær 
oppmerksom på under. Husk det lille frøet som 
plantes: Røttene vokser nedover og planten vokser oppover, og 

egentlig er det ingen som vet hvordan, eller hvorfor, men slik 
er vi alle sammen. Gullfisk og hamstere og 
hvite mus og til og med det lille frøet i boksen med skumplast - alle dør. 

Det gjør vi også. Og husk de første barnebøkene og 
det første ordet du lærte 

 – det største av alle ord - SE. 
 

Robert Fulghum 

	



Stemvegen


