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Fra rammeplanen 
 
De eldste barna skal få mulighet til å glede seg til å begynne på skolen og oppleve at det er en sammenheng 
mellom barnehagen og skolen. Barnehagen skal legge til rette for at de eldste barna har med seg erfaringer, 
kunnskaper og ferdigheter som kan gi dem et godt grunnlag og motivasjon for å begynne på skolen. 
Barnehagen skal bidra til at barna kan avslutte barnehagetiden på en god måte og møte skolen med 
nysgjerrighet og tro på egne evner. Barna skal få bli kjent med hva som skjer i skolen og skolefritidsordningen. 
 
 
 
 
 
 
 
Førskolegruppene i Vågsbygd FUS 
 
Det er en markant overgang for barn å slutte i barnehagen og begynne på skolen. Det siste året barna går i 
barnehagen vår ønsker vi derfor at de skal få mange gode opplever samtidig som de øver på sentrale 
skoleforberedende ferdigheter. Noe av det barna øver på i gruppene er:  
 
- Selvstendighet, mestre å klare selv 
- Selvtillit. Tro på egen evne til mestring 
- Godt selvbilde. Ha tro på at en er god nok som seg selv 
- Empati. Evne til å sette seg in i andres situasjon 
- Medfølelse. Vise at man bryr seg om hvordan andre har det.  
- Hevde egne meninger og tørre å ta ordet i gruppa 
- Løse konflikter 
- Vente på tur 
- Ta imot og utføre beskjeder 
- Forholde seg til rutiner og regler 
- Være selvstendig ved toalettbesøk og av-/påkledning 
- Kognitivt stimulerende språk- og rytmeaktiviteter 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Metoder 

 
Egenledelse 
FUS-barnehagene bruker egenledelse i lek og læring som metode for å utvikle sosiale ferdigheter som 
forskning er mer skoleforberedende enn å øve på bokstaver og tall.  

•Egenledelse er evnen til å være aktiv og selvstendig i en oppgave over tid  
•Egenledelse brukes som en samlebetegnelse på overordnede funksjoner i hjernen som setter i gang, styrer 
og regulerer atferden vår 
• Gjennom lek er barna «et hode høyere enn seg selv». Det vil si at de øver på noe de ikke ellers kan eller gjør 
med tanke på modenhet og ferdigheter.  
 
Kognitivt aspekt: Planlegging, organisering, arbeidshukommelse 
Sosiale aspekt: Igangsetting, fleksibilitet, selvregulering, selvmonitorering 

Egenledelsesfunksjon Viktig å ta hensyn til / 
tilrettelegging 

Konkret aktivitet/lek 

Planlegging 
Sette seg et mål og å kunne lage en 
effektiv plan for å nå målet 

Barna får være aktive selv, ikke 
overstyre dem 
Støtte når de står fast (veilede og 
demonstrere) 
Vise, ikke gjøre for dem 
Trappe ned hjelpen etter hvert 

Rollelek 
Konstruksjonslek 
Selvstendighetstrening  
Øve i små grupper 
Slippe å finne det de trenger: Ha alt klart 
Konkretiseringsmateriale 

Organisering 
Ferdigheten til å skape orden på 
informasjon og aktiviteter, forstå 
hovedideer eller nøkkelbegrep. Kunne 
se deloppgaver, men samtidig ha 
overblikk over helheten 

Struktur og oversikt i hverdagen.  
Forutsigbarhet 
Klare og tydelige, forutsigbare grenser 
God oversikt 
Rutiner 
 

Rollelek 
Sandkasselek 
Egentlig all lek med tilstedeværende voksne 
Bordaktiviteter 

 
Arbeidshukommelse 
Evnen til å tenke og huske samtidig.  
Identifisere, bearbeide og skille fra 
hverandre alle deloppgaver i en 
beskjed eller aktivitet.  

Korte, få og tydelige beskjeder 
Gi hjelp til å huske ved å bruke 
bilder/symboler, bruke kroppen (vise), 
sikre ro og konsentrasjon når en gir 
beskjeder: Gi beskjeden når en ser en 
har kontakt.  

Regellek 
Påminnelser i forkant 
Brettspill 
Gi motsatt beskjed-lek (gjøre motsatt) Dvs 
barna må gjøre motsatt av beskjeden de får: 
Sitt ned (må stå opp) 
Gi gode beskjeder:  
•sikre deg barnets oppmerksomhet før du gir 
beskjeden 
•prøv å få blikkontakt 
•vær fysisk nær barnet 
•si nøyaktig hva barnet skal gjøre 
•vær tydelig og bruk enkle ord 
•vær vennlig og bestemt 
•gi én beskjed av gangen 
•vent til barnet følger opp beskjeden 
•Unngå argumentering og diskusjon 
•Ros barnet når det følger beskjeden 

Igangsetting 
Ta initiativ og å komme i gang med 
aktiviteter det har bestemt seg for å 
gjøre 

Støtte opp om barns initiativ. 
Hjelpe dem videre/motivere med 
samtale: Hva, hvem, hvordan-spørsmål. 
Må kjenne barnet godt og hva som 
vanligvis er interessant og motiverende 
for barnet 

Rollelek 
Små grupper. 
Lære barnet flere leker, slik at det har flere 
leker (barnet mestrer) å velge mellom når 
barnet skal få støtte til å leke. 
Være modell for barnet. Vise hvordan man 
kommer i gang 

Fleksibilitet 
Evnen til å skifte oppmerksomhet, 
tenkemåte eller perspektiv i en 
oppgave eller lek, oppgaveløsning eller 

Forberede barnet på overganger  
Samtale med barnet om å øve: Bytte på 
å ha ulike roller i leken, og ha ulike 
leketøy. Vise at det kan være bra og 

Rollelek 
Samarbeid om daglige praktiske aktiviteter 



 

 
samspill lurt å gjøre ting på forskjellige måter. 

Selvregulering 
Regulere(tilpasse) og kontrollere egne 
handlinger, språk, tanker og følelser. 
Kunne motstå og hemme impulser, 
stoppe egne handlinger på rett 
tidspunkt. Kunne opprettholde en 
aktivitet over tid, og stoppe denne når 
situasjonen krever det. 

Varm relasjon med trygge voksne (få 
trygt/godt selvbilde), hjelpe barnet til å 
sette ord på egne og andres følelser. 
Trøste 
Positiv forsterkning 
Være konsekvent og forutsigbar 
Bruke avtalte påminningssignaler 
Øve i liten gruppe 
Finne (sosialt) akseptable måter å få ut 
følelser på 
Lage regler for spill og leker sammen i 
forkant av leken/aktiviteten 

Regellek: Rødt lys/grønt lys, kongen befaler, 
stopp når musikken stopper 
Omvendt regellek: Gjør det motsatte 
Memory-spill 
Hermegåsa 
Rollelek 
 

Selvmonitorering 
Kunne følge med på de løpende 
reaksjonene barnets egne handlinger 
og væremåte skaper hos andre, og 
hvordan andres atferd påvirker barnet 
selv. 

Øve på å se seg selv med tegninger av 
hendelser sett bakover i tid 
Øve på å se sammenhengen mellom 
«jeg gjorde- han gjorde- jeg gjorde» 
Tidlig erfaring med, og oppmerksomhet 
på konsekvenser av egen og andres 
atferd  

Rollelek 
Samtaler 
Bruk av bøker 
Bruk av situasjonskort med bilder fra 
hverdagen 

 
 
 
 
 

Eksempel på aktivitet/lek:  

 
 
 
 
 



 

 

Språksprell 
 
Forskning viser at spesifikke lese- og skrivevansker skyldes en svikt i det fonologiske system (for eksempel 
Høien & Lundberg). 
Tradisjonelt får barna i barnehagen liten trening i å snakke om og å analysere språket som system. Mye tyder 
på at fonologisk bevissthet er en type kompetanse som er svært påvirkelig av trening.  
Forskning viser at de ferdighetene som trenes ved disse språklekene, er en forutsetning for å knekke 
lesekoden senere. Vanskene synes særlig å ramme ordanalyse, det vil si evnen til å dele ord inn i språklyder. I 
arbeidet med å forebygge lese- og skrivevansker er denne formen for lekpreget trening et godt redskap. 
Formålet med disse lekene er å stimulere barnas språklige, og spesielt fonologiske, bevissthet. Dette er med 
på å gi barna en felles språklig plattform der de stiller med mer like forutsetninger, bedre rustet til å ta fatt på 
veien inn i skriftspråkets verden ved skolestart. 
Forfatterne av opplegget har valgt ut fire språklige områder som er essensielle i denne sammenheng og 
optimale for aldersgruppen.  
Disse områdene er: 1: Oppmerksomhet for lyd, 2: rim og regler, 3: stavelsesdeling, 4: forlydsanalyse.  
Innen hvert av disse områdene er det syv ulike leker. 
 
Vi bruker språksprell som innledende aktivitet hver gang vi har førskolegrupper/aktivitet:   
 

Oppmerksomhet for lyd   Forlydsanalyse  

 August   Februar 

 September   Mars 

Rim og regler   Oppmerksomhet for lyd  

 Oktober   April 

 November  Rim og regler  

Stavelsesdeling    Mai 

 Desember  Stavelsesdeling  

 Januar   Juni 

     
 
 
Idrett, aktivitet og bevegelse 
Vågsbygd FUS er idrettsbarnehage, noe som innebærer at vi bruker barnas iboende behov for aktivitet og 
bevegelse som metode for å æve på sentrale sosiale og motoriske ferdigheter.  
Barn er naturlig aktive, og lek er læring på barns premisser. 
 
Gode motoriske ferdigheter gjør at barna mestrer fysisk aktiv lek sammen med de andre barna, og leken er 
barnas naturlige inngangsport til sosial læring.  
 
Forskning viser at gode sosiale ferdigheter er helt avgjørende for skoleresultatene. Fysisk aktivitet er med 
andre ord ikke bare viktig for den fysiske og psykiske helsen, men kan også brukes bevisst og målrettet for å 
oppnå bedre skolefaglige resultater når de er ferdige i barnehagen.  
Barnehagen kan med fordel oppnå målene i de andre fagområdene (kommunikasjon, språk og tekst/antall, 
rom og form/etikk, religion og filosofi/kunst, kultur og kreativitet/nærmiljø og samfunn/natur, miljø og teknikk) 
med å bruke fysisk aktivitet som metode.  
 
Dårlig motorisk kompetanse er begrensende med tanke på lek og da også sosial læring, samt at fysisk aktivitet 
blir en utfordring og lite lystbetont når alt blir tungt og vanskelig. Dette ønsker vi å forebygge med vår profil 
som idrettsbarnehage. 
 



 

 

 
Svømming 
Førskolebarna er også med på svømmeopplæring på våren i regi av Vågsbygd svømmeklubb.  
 
 
Skolebesøk og møte med SFO 
Skolene inviterer barna på skolebesøk hvert vår. Førskolegruppa får også besøk av en SFO-leder som forteller 
om hva sfo er, og hvordan sfo skiller seg fra skolen. Vi sender innbydelse til de andre større bhg i nærområdet 
om å delta på møtet med sine barn. 
 
Gruppestørrelser 
ca 7 barn pr gruppe. Hos oss skal de fleste barna gå på enten Karuss eller Vågsbygd skole. Det er derfor viktig 
at de andre som skal begynne på Voiebyen, Sjøstrand, Slettheia skole etc blir kjent med hverandre dersom de 
ikke går på samme avdeling. 
 
 
 
 
OVERGANGSOBJEKTER FRA BARNEHAGE TIL SKOLE. KRISTIANSAND VÅGSBYGD 
 
Overgangsobjektene skal være noe kjent som følger barna fra barnehagen til skolen. Dette gjelder 
barnehagene og skolene i midtre Vågsbygd 
 
Bøker: 
«Odd er et egg» av Lisa Aisato 
«Fra stor til liten» av Karin Moe Hennie 
 
Regellek: 
«Fisken i det røde hav» 
  
Matvers: 
«Ormen Lange» 
 
Realfagsobjekt: 
Kaplaklosser 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Årshjul 
 
Barna stiller opp og blir tatt imot som på skolen 

 
 Tema/fagområde Aktivitet/hvordan Hensikt 

August Oppstart av gruppene.  
 
Vi-følelse/fellesskapsfølelse 
 
Kommunikasjon, språk og 
tekst 
 

- Fantasifortelling 
- Lære om adjektiv og lage 
adjektivfortelling 
- Lære om vitser og gåter 
- Rollelek 
- Danse Blime-dansen 
-Høytlesning 

Språkutvikling 
 
Begrepslære 
 
Vi-følelse og sammhold i 
førskolegruppa. Gode 
opplevelser som skaper 
samhold.  
Høytlesning med lesestopp 
for undring for stimulering 
av riktig senter i hjernen 
 
Egenledelse 

September Språklig bevissthet 
FN 
Friluftliv og lek 
 

-Språksprell, vitser, gåter 
-Lære om årets 
innsamlingsformål 
-Utflukt til Bragdøya: 
Friluftslivsaktiviteter. Livet i 
fjæra.  

Språkutvikling 
Verden og oss: Lære om 
årets FN-Innsamlingsformål 
Egenledelse, 
gruppedynamikk og vi-
følelse i førskolegruppa 

Oktober IKT 
 
 
FN 
 
 
 
Friluftsliv og lek 

Lek/aktivitet med Cubetto og 
robotmus 
Lage og lære om flagg, 
nasjonaliteter og innsamlingen 
 
Quiz om FN 
 
Utflukt til Bragdøya. Livet i 
fjæra 
 

Innføring i koding_IKT 
 
Egenledelse 
 
 
Avslutning; hva har vi lært 
om temaet 
 

November Tall, form, farge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Friluftliv og lek 

- Spill og leker som omhandler 
tall, former og farger ved å 
dele inn rommet i flere 
«poster» med ulike spill 
- Finn formene lagt ut i bhg. 
- Det er laget former som er 
tapet til gulvet. Barna finner 
den de liker best, så oppgave 
å bevege seg rundt på ulike 
måter etter instruks. 
- Leke skole 
Tur til Bragdøya. 
Friluftslivsaktiviteter 

Begrepslæring. Bli kjent med 
telling, former og farger. 
Egenledelse 
Motorikk 

Desember Jul 
 

Juleverksted 
Julebord 

Motorikk, klippe, lime; 
bordaktivitet 
Gruppefølelse, samhørighet 
Egenledelse 



 

 

Januar og 
februar 

Kunst, kultur og kreativitet 
 

Lage skulptur i snø 
lage skulptur eller snøborg 
med å rulle snøballer. 
Male med vann i snø. 
Klippe mønstre, border og 
snøkrystaller. 

Egenledelse 
Kroppen som 
arbeidsverktøy, bli trygg på 
at tungt er ok, 
øvelser/bevegelse som 
naturlig krysser midtlinjen 
og aktiverer begge 
hjernehalvdelene 
 

Mars og 
april 

Natur, miljø og teknologi 
 
 
 
 
 
 
 
 

Svømmeopplæring 
 
 
Aktivitet underveis til og fra 
svømmingen: øve på rytmer, 
fokus på søppel, natur og 
livssuklus 
Ta med bøker og fortsette i 
bhg. Bruke lupe og forstørre 
 
Lek/aktivitet med 
aktivitetsmateriell IKT 

Trygghet i vann, 
samhørighet, motorisk 
trening, egenledelse 
 
Lære om arter i naturen, 
insekter, fugler, planter 
Egenledelse 
 
 
 
Innføring i koding- IKT 

Mai Nærmiljø og samfunn 
 

Utflukter i nærområdet, og til 
skolene. Toppturer og tur med 
kart.  
 
 
 
PalmeFUS (Vi tar hensyn til 
naboer..) 
 
 
 
Høytlesning med lesestopp 
underveis: Odd er et egg 

Forberedelse til skolestart. 
Bli kjent med sin skole.  
Bli kjent med kroppen og 
hva som skjer når man blir 
sliten 
Overføre omgivelser til kart 
og tilbake; begynnende 
kartforståelse 
 
Bli kjent med bydelen sin og 
byens kulturuttrykk 
Egenledelse 
 
Leseforberedende aktivitet, 
stimuli av riktig senter i 
hjernen 
 
Bli kjent med 
overgangsobjektene 

Juni Snart skolebarn 
 
 

Skolebesøk og møte med sfo-
leder. - Vi sender innbydelse til 
de andre større bhg i 
næromårdet til møtet med sfo-
leder 
 
Snart førstklassing: Sosial 
kompetanseprogram 

- Leke skole 

Bli kjent med skolen, 
skoleområdet og hva sfo er. 
Trygghet og forutsigbarhet. 
Fokus på sosiale ferdigheter 
og følelser 
Egenledelse  
 
Bli kjent med 
overgangsobjektene 

 
 


