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1. FORORD 

Dette er en overordnet årsplan for de kommunale barnehagene i Salangen kommune, med 

felles mål, felles pedagogisk plattform og mål for aktiviteter og fagområder.. Alle 

barnehagene skal bruke denne for videre planlegging med arbeidsplaner  og månedsplaner 

tilpasset deres avdeling. Planen er langsiktig og skal danne felles grunnlag for kvalitet i 

barnehagene i Salangen. 

Barnehagene i Salangen drives etter Lov om Barnehager med forskrifter. Årsplanen skal 

synliggjøre det pedagogiske arbeidet i barnehagene. Dette arbeidet skal ta utgangspunkt i 

formålet i Barnehageloven, som sier at:  

 

"barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg 

og lek, fremme læring og danning for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på 

grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for 

menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, 

verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og er forankret i 

menneskerettighetene"  

 

Sammen med hjemmet skal barnehagene medvirke til å gi barna et miljø som sikrer dem 

omsorg og støtte, stimulering, læring, utfoldelse og etisk veiledning. Det betyr at den tiden 

barnet er i barnehagene tar vi oss av deler av omsorgs- og oppdrageroppgavene. 

 

Barnehagen er første steg i utdanningsløpet. Den skal bidra til en god barndom og gi alle 

barn en god start, uavhengig av bakgrunn og behov. Det er når man er minst man lærer mest 

og grunnlaget legges! 

 

Barnehagene skal gi alle barn mulighet til å få en venn, holde på en venn og være en venn. 

Grunnlag for vennskap blant barn legges i leken. Lek og vennskap gir barn sosiale erfaringer 

og livsglede som ingen andre relasjoner kan gi. 
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MÅL FOR ALLE I BARNEHAGEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Det er med små føtter man tar størst steg, og lengst kommer man sammen med andre. Men selv om man er på vei, har barndommen sin verdi akkurat her 

og nå. Ved siden av hjemmet er barnehagen vår tids viktigste barndomsarena for barn i alderen 1-6 år.  

Barnehagene i Salangen skal gi alle 

barn mulighet til å 

 få en venn,  holde på en venn og være 

en venn  

- dette høres lite ut, men det er stort! 

 

Barns trivsel 

 - voksnes ansvar 

(se meg, hør meg, forstå meg) 

De voksne skal hjelpe barna med 

å bygge relasjoner til hverandre 

Foreldre og barnehagen skal 

samarbeide i holdningsarbeid og 

ta felles ansvar for å støtte og 

styrke barnet 

Kardemommeloven  

"Man skal ikke plage andre, man 

skal være grei og snill, og for øvrig 

kan man gjøre hva man vil" 
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2. PEDAGOGISK PLATTFORM 
 

Hva er en pedagogisk plattform? 

 

En pedagogisk plattform kan sees på som et verdidokument. Den sier  

noe om grunnleggende verdier og syn på læring.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grunnleggende verdier: 

Anerkjennelse preger 

holdninger og væremåte hos 

personalet. 

Kommunikasjonen i 

barnehagen er preget av 

oppriktighet, ærlighet og tillit. 

Barndommen er en livs fase 

med egenverdi. Barn sees 

som fullverdige og viktige 

mennesker i kraft av hva de 

er her og nå og hva de kan bli 

i framtida 

 

Syn på læring: 

Barnet lærer gjennom å 

være en aktiv med skaper 

Utvikling og læring skjer 

gjennom samspill og 

samvær med andre barn og 

voksne 

Barnehagens arbeid og 

innhold bygger på 

enkeltbarnets ståsted, 

erfaringer og kunnskaper 

Leken er en grunnleggende 

livs -og læringsform. Den er 

frivillig, lysbetont og indre 

motivert. 
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BARN SKAL FÅ OPPLEVE: 

Å BLI MØTT DER DET ER 

 

Dette innebærer: 

 

Barnehagen skal møte barnet ut fra deres egne kulturelle og individuelle 

forutsetninger 

Omsorg preger alle situasjoner i hverdagen. 

Alle barn har primærkontakt når barnet begynner i barnehagen. 

Foreldre inviteres til velkomstsamtaler og andre samtaler gjennom året. 

Barnehagen bruker små grupper som arbeidsmetode.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 Den voksne møter og ser hvert barn 

gjennom hele dagen  

 Barn og foreldre møtes på en slik måte at 

overgangen mellom hjem og barnehage 

oppleves trygt  

 Barnehagen har metoder som sikrer 

informasjon om dagens innhold og om 

enkeltbarnet. Hvert enkelt barn får 

positive tilbakemeldinger i form av 

bilder, tekst og samtaler 
 

 



6 
 
 

 

MESTRING OG LÆRING GJENNOM LEK, VARIERTE 
OPPLEVELSER OG INNTRYKK 

 

Dette innebærer: 

Barnehagen sees på som barnets første steg i et utdanningsløp. Lekens 

betydning vektlegges med tanke på tid, rom og plass. Dokumentasjon er 

vesentlig i utviklingsprosessene i barnehagen. 

 

Den voksne: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

er spontan, kreativ, aktiv 

og stimulerer barnas 

nysgjerrighet 

lærer og utforsker sammen med 

andre i leken, 

hverdagssituasjonene og i de 

ulike fagområdene. 

bygger opp under barnas 

opplevelse av å mestre 
legger til rette for 

variert og allsidig lek 

samhandler positivt med andre 

barn og voksne 

reflekterer sammen med barna 

over ulike hendelser, opplevelser 

og aktiviteter  
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Barnehagen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

planlegger ut ifra at prosessen er det 

viktige ikke målet. 

gir barna kultur og sanseopplevelser 

både i og utenfor barnehagen som f.eks 

markering av høytider og lokale 

tradisjoner 

gir barna rom for å bearbeide og 

uttrykke seg gjennom ulike estetiske 

uttrykk 
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LÆRINGSMILJØ 

 

Dette innbærer: 

Barnehagen har et læringsmiljø som fremmer alle barns utvikling, og sørger for 

å tilby barna ulike aktiviteter på samme tid. Læringsmiljøet gir barna møter 

med ulike kulturelle uttrykk og har en estetisk dimensjon. Læringsmiljøet gir 

rom for barns medvirkning. Barn utvikler vennskap ved å ta initiativ til og 

opprettholde positivt samspill over tid. Da må barnehagen tilrettelegge slik at 

barna får lov til å leke uforstyrret av andre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Barnehagen er innbydende og 

oversiktlig 

 Gir mulighet for ulike 

aktiviteter og 

sanseopplevelser 

 Har materiale og lek som 

stimulerer nysgjerrigheten 

 Benytter nærmiljø og naturen 

aktivt 

 Barnehagens fysiske 

utforming og dagsrytme gir 

rom for variert lek over tid 
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MEDVIRKNING 

Dette innebærer: 

Barn har rett til å gi uttrykk for sine synspunkter og ha innflytelse på den 

daglige virksomheten i barnehagen. 

 

Den voksne: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barnehagen: 

 

 

 

 

 

 følger barnets initiativ og tar vare på barnas interesser. 

Dette er med på å danne grunnlaget for 

læringsprosesser og valg av temaer i barnehagen. 

 ser, lytter og bruker sansene sine til å tolke barnet så 

riktig som mulig 

 bruker tid slik at barnet har mulighet til å vurdere og 

tenke gjennom alternativer og lære konsekvenser av 

eget valg 

 gir rom for og mulighet for at hvert enkelt barn får 

uttrykke egne meninger. Barna lytter til og tilpasser 

seg også andres meninger; forståelsen for å ikke alltid 

få sin vilje gjennom. 

 har samtaler med enkeltbarn og med grupper av barn 

 

 har samtaler og intervjuer med barn og foreldre for å 

sikre medvirkning i virksomheten og i enkeltbarnets 

utvikling og trivsel. 

 Har system som ivaretar at alle er delaktige i felles 

arbeidsoppgaver i hverdagen 
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Å  BIDRA  TIL  ET  FELLESSKAP 

Dette innebærer: 

Barn i vår individsentrerte tid trenger bevisstgjøring om fellesskapsverdier. I 

dette ligger begreper som solidaritet, nestekjærlighet, selvstendighet, 

ansvarlighet, dannelse og toleranse. Barnehagen skal oppdra barn til å møte og 

skape et likestilt samfunn. 

 

 

 

 

  

Barna opplever å være noe for 

hverandre og andre ved å bidra 

med aktiviteter og oppmerksomhet 

Barnehagen vektlegger felles 

opplevelser, - eks samlinger, fester, 

turer, dugnader for barn, foreldre og 

personale 

Alle deltar i planlegging, 

gjennomføring og evaluering 
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De voksne i barnehagen 

 

 

 

 

 

 

Pedagogiske retningslinjer/kommunikasjon i forhold til;   

- barna 

De voksne skal: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- de voksne 

De voksne skal: 

 

 

 

 

 

 

 

- forelder 

Hovedmål: Alle skal være stolte av barnehagen og av jobben sin 

Delmål: De voksne skal føle at de blir sett og hørt.  

   Alle skal se barnehagen som en helhet. 

 Gi kjærlighet og omsorg til alle barn 

 Se det enkelte individ og respektere ulikheter 

 Ha en anerkjennende holdning 

 Være tilgjengelig og gi støtte og impulser 

 Ta seg tid til å lytte til det barnet virkelig sier 

 Ha en positiv kommunikasjon med barna, være høflige, stille og svare på 

spørsmål 

 Hjelpe til med å etablere vennskap 

 Være gode forbilder 

 Spre latter og glede 

 være beviste på å gi hverandre positiv tilbakemelding 

- se det positive i det noen gjør og bemerke det i full offentlighet 

 ta opp ting med dem det gjelder og løse situasjoner der de oppstår 

 være initiativtakere og igangsettere 

- Hvorfor er vi her? Hvem er vi her for? 

 Være fleksible og tilby hverandre hjelp 

 Være lojale i forhold til vedtak som blir fattet 
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De voksne skal: 

 

 

 

 

 

 

 

Etiske retningslinjer 

 

Salangen kommune har utarbeidet etiske retningslinjer for alle ansatte. 

Utdanningsforbundet har utarbeidet en etisk plattform for barnehagelærere, lærere og 

ledere i barnehage og skole. Samfunnsmandatet er å fremme barnehagebarn og elevers 

læring, utvikling og danning. Våre verdier, holdninger og handlinger påvirker dem vi arbeider 

for og med. Plattformen er et felles grunnlag for å videreutvikle de voksnes etiske bevissthet, 

og et ansvar for å handle i samsvar med plattformens verdier og prinsipper. 

Salangen kommune har egne etiske retningslinjer for alle ansatte.  

www.salangen.kommune.no 

 

 

 

 

  

 Være imøtekommende og fleksible i forhold til foreldrene og de 

rammebetingelsene som til enhver tid gjelder 

 Gi nødvendig informasjon 

 Lytte til og følge opp ønsker og behov 
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3. BARNEHAGENS MÅL OG SATSNINGSOMRÅDER 

Barnehagens mål og satsinger 

* Barn knytter vennskap tidlig i barnehagen. Målet vårt i barnehagene i Salangen er at alle 
barn skal: Få en venn, være en venn og holde på en venn. Barna skal oppleve trygghet og 
trivsel sammen med andre barn og voksne. Alle skal føle gruppetilhørighet, bli sett i det 
daglige og få mulighet til å utvikle vennskap og nære relasjoner til et eller flere barn 
*Begreps- og språkutvikling. 
*Likestilling og likeverd 

Våre tiltak for å oppnå dette: 
* De voksne skal ha fokus på at ingen faller utenfor gruppen - at alle skal oppleve vennskap 
og gruppetilhørighet. 
*Arbeide med sosial kompetanse, vennskap og inkludering 
*Arbeide systematisk med  begrepsinnlæringen  "Vi løfter i flokk" - arbeide systematisk    
etter begrepsplan 
 
*Bruk av språkstimulerende verktøy 
*De voksne må være bevisst og reflektert hvordan de møter gutter og jenter i 
barnehagehverdagen 

 

Sosial kompetanse 
 
SOSIAL KOMPETANSE 
 
Sosial kompetanse handler om å kunne kommunisere og samhandle godt med andre i ulike 
situasjoner. Forskning viser at barns evne til å etablere vennskap i stor grad henger sammen 
med den sosiale kompetansen de har . 
 
Målet for sosial kompetanse er at barna skal utvikle stadig større sosiale ferdigheter. Fra å  
kun  se seg selv og sine egne  behov, til etter hvert å ta andres perspektiv og løse konflikter 
på en konstruktiv måte.  
 
De voksne i barnehagen  skal arbeide for å støtte og fremme barns sosiale ferdigheter. De er 
viktige rollemodeller, og skal gjennom egen væremåte bidra til barns læring av sosial 
kompetanse. Et aktivt og tydelig personale er nødvendig for å skape et anerkjennende  og 
inkluderende miljø. Barn lære sosiale ferdigheter  i alle situasjoner i løpet av dagen. Barna 
skal lære å vise omsorg, oppleve vennskap og lære selvhevdelse på en positiv måte. Å gi 
barn mulighet til å ta imot og gi omsorg er grunnlaget for å utvikle sosial kompetanse og er 
et viktig bidrag i et livslangt læringsperspektiv. Det blir helt sentralt hvordan de voksne 
støtter barna når de skal bygge relasjoner til hverandre, når de inngår i samspill og når de 
skal knytte vennskapsbånd. Noen barn vil trenge hjelp av voksne for å inngå i relasjoner 
med andre barn, og de ansatte må være tilstede slik at en oppdager disse barna. En må 
være oppmerksomme på tegn, og være tilstede i barnas lek. De store barna i barnehagen er 
ikke store, de er bare barn. Det er de voksne som er store. Barnas fri  lek er ikke fritid for de 
voksne. Det er da en ska være mest voksen. 
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Hva kan vi gjøre for å bli mer tilgjengelig for barna? 
Hva er det som krenker barn? 
Hvordan inviterer vi til lek? 
hvordan legger vi til rette for lek? 
hvordan kan vi være og bli enda bedre rollemodeller? 
Hvordan hjelper vi til når barna skal håndtere konflikter? 
hvordan spiller vi hverandre gode? 
Vet vi hva vi skal se etter og ser vi godt nok etter? 
"Ingen ville vel ønske å leve uten venner, 
selv om han hadde alle andre goder." 
Aristoteles 

Språklig kompetanse 
På kort og lang sikt er god språkutvikling viktig for alle barn, og språkstimulering er en viktig 
del av barnehagens innhold. Den grunnleggende utviklingen hos et barn skjer i 
barnehagealderen. Hvor gode vi er på språk avgjør hvordan vi kommuniserer med andre 
mennesker. Språket er også avgjørende for læring, vennskap og sosiale relasjoner. Og 
hvordan vi senere skal bli deltakere i et demokratisk kunnskaps - og utdanningssamfunn. 
 
De voksne skal være gode språkmodeller med å organisere barnehagehverdagen slik at 
mulighetene for god språklig utvikling blir tydelig for alle barn og voksne. Det skal være rom 
for de gode samtalene mellom barn - barn og mellom voksne - barn. De voksne tar imot 
innholdet barnet formidler, og bekrefter innholdet før vi fører samtalen videre. Desto yngre 
barna er vil det være viktig å stimulere språkutviklingen da de minste bruker kroppsspråk, 
mimikk, lyder og enstavelsesord for å ytre seg. 
 
Det språklige arbeidet skal synliggjøres i vårt læringsmiljø i barnehagene ved å leke med 
ord, bruke rim, regler og sang. De voksne i barnehagene skal ha høytlesning og fortellinger. 
De voksne skal tilrettelegge og bidra til rollelek og å utforske skriftspråket. 

Tegn til tale 
Barnehagene bruker et tale - og språktreningsmateriell som er utviklet av Irene Johansson. 
Tegn til tale er et kommunikasjonsspråk. Der de voksne i barnehagene bruker tegn til en 
forsterkning eller en støtte til talen. Der vi setter tegn til det/de vesentlige ordene i 
setningen samtidig som vi snakker. Det vil si at vi lar ordene bli både synlige og hørbare.  
I forbindelse med prosjektet vil barnehagene foreta observasjoner av barna. Observasjoner 
vi bruker er: 
- Alle med - observasjonsskjema som kan gi helhetlig bilde av barnet og det barnet mestrer. 
Skjemaet dekker 6 utviklingsområder: sosio-emosjonell utvikling, lekeutvikling, trivsel, 
hverdagsaktiviteter, sansemotorisk utvikling og språkutvikling. 
- Tras (Tidlig registrering av språk - i daglig samspill) TRAS representerer en faglig 
forståelsesramme som omtaler åtte ulike språkområder. Samspill, kommunikasjon og 
oppmerksomhet som er knyttet opp mot brukssiden av språket. Språkforståelse og 
språkbevissthet som representerer innholdssiden og bevisstheten om språket. Uttale, 
ordproduksjon og setningsproduksjon som er formsiden av språket.  
 
Områdene er på ulike måter vevd sammen, og utgjør et hele i forståelsen av barns 
språkutvikling.   
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Likestilling og likeverd 
Det handler om relasjoner og om å se og legge forholdene til rette for pedagogisk 
virksomhet som ikke reproduserer tradisjonelle kjønnsrollemønstre. I rammeplan for 
barnehagen står det at likestilling mellom kjønnene skal gjenspeiles i barnehagens 
pedagogikk. De voksne må reflektere over hva gjør jenter og gutter i vår barnehage og 
hvorfor? Når er barnas aktivitet et resultat av egne valg, av relasjonene som er i 
barnegruppa og når er de et resultat av hvordan vi voksne har tilrettelagt, bevisst eller 
ubevisst for at det er akkurat denne aktiviteten som er naturlig for barnet/barna? Vår 
praksis i barnehagene vil bli utfordret, fordi vi ofte reproduserer ulike forventninger til 
jenter og gutter (båstenking). De voksne må bli mer bevisste på egne holdninger. 
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4.BARNS MEDVIRKNING 

Barns medvirkning er nedfelt gjennom FNs barnekonvensjon og i lov om barnehager (§3). 

Medvirkning må ikke forveksles med medbestemmelse. Begrepet kan forstås som å gjøre 

noe sammen. En måte å oppfatte barns rett til medvirkning, er å si at hvert barn har rett til å 

erfare at deres stemme blir tatt på alvor og har virkning i fellesskapet. Medvirkning er 

deltakelse som har innflytelse på barnehagens innhold.  

Barn har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barnas behov og 

interesser er med på å styre det arbeidet vi gjør og preger innholdet i hverdagen deres. Det 

er personalets sin oppgave å finne en balansegang mellom det planlagte og det som vi ser 

rører seg i barnegruppa. Målet er at barna skal få en opplevelse av å påvirke egen hverdag. 

Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. 

I barnehagene i Salangen  legger vi opp til å jobbe med barns medvirkning både på 

personalmøter og avdelingsmøter. Medvirkning vil si deltakelse og innflytelse. Vi tar 

utgangspunkt i barnas egne uttrykksmåter, og barnas følelsesmessige uttrykk blir tatt på 

alvor. Vi har stor respekt for barnas intensjoner og opplevelsesverden. Barna støttes til å 

undre seg og stille spørsmål. De oppmuntres til å sette ord på tanker og meninger. Barna 

møter anerkjennelse. Personalet har en lyttende og respektfull holdning til barn.  

Mindre barn har ikke like godt utviklet verbalspråk, så her ser og tolker vi hva barna gjør og 

hva er de opptatt av, for så å spille videre på det. Mye av barns medvirkning skjer gjennom 

små øyeblikk i hverdagen. Det handler mye om å ta barn på alvor og ta vare på det spontane 

som oppstår. Vi må samtidig være forsiktige med å gi barna for mye ansvar. Ansvar må være 

tilpasset alder og modning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 
 

 

Tiltak for å sikre medbestemmelse i barnehagen 
 

 Barnesamtaler to ganger i året i forkant av foreldresamtaler 

 Samtaler og intervjuer for å sikre medvirkning i virksomheten og i enkeltbarnets 
utvikling og trivsel 

 Lytt når barnet forteller  

 Være lydhør ovenfor barnets ønsker, ideer og behov, hvor har de fokus 

 Gi barna noen alternativ å velge mellom for å gjøre valg lettere 

 Den voksne bruker tid slik at barna har mulighet til å vurdere og tenke gjennom 
alternativer og lære konsekvenser av egne valg 

 La barna være med i forberedelser av aktiviteter 

 Ta del i hverdagen med valg av sanger, leker, rom de vil leke på, hva de vil leke med 

 Ta barna med på planlegging av aktiviteter og evaluering 

 Det er viktig at vi voksne følger barnets fokus og interesser, både når det gjelder 
planlagte og uplanlagte aktiviteter. For eksempel når vi går på tur er det opplevelsen 
i seg selv like mye målet som å komme fram til bestemmelsesstedet. Underveis er 
det barnas interesse som er i fokus. bana får dermed medvirkning i en pedagogisk 
planlagt aktivitet. 

 System som sikrer at alle barn er delaktig i barnehagen 
 
 

 

 

Foto: Liss Hennie Hansen 
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5. DANNING GJENNOM OMSORG, OPPDRAGELSE, LEK OG 

LÆRING 

Omsorg og oppdragelse 

Barn har rett til omsorg og skal møtes med omsorg. Barnehagens personale har en yrkesetisk 

forpliktelse til å handle omsorgsfullt overfor alle barn i barnehagen.  

I danning inngår oppdragelse som en prosess der den voksne leder og veileder. Gjennom 

oppdragelse og danning videreføres, endres og forhandles det om verdier, normer, tanker, 

uttrykks og handlingsmåter.  Vi i barnehagen skal veilede barna mellom sosiale krav og 

væremåte. Vi skal gi barna hjelp til å forstå hvilke rammer som er akseptert i samvær med 

andre. 

Lek 

Leken skal ha en fremtredende plass i barns liv i barnehagen. Leken har egenverdi og er en 

viktig side ved barnekulturen. Den er en grunnleggende aktivitet for barnet og sees i 

barnehagepedagogikken som barnets grunnleggende livs og læringsform som barn uttrykker 

seg gjennom. I lekens verden lærer barnet om seg selv og andre og de prøver ut ulike sider 

og roller av seg selv. 

Læring 

Barn lærer gjennom alt de opplever og erfarer på alle områder. Læring forgår i det daglige 

samspillet med andre mennesker og med miljøet og er nært sammenvevd med lek, 

oppdragelse og omsorg.  

Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet, vitebegjær og lærelyst og gi 

utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter. 

 

Foto: Liss Hennie Hansen 
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Tiltak for å oppnå danning gjennom omsorg, oppdragelse, lek og læring 

Danning  

Hvem jeg blir i samspill med omgivelsene  

Omsorg og oppdragelse 

Barna skal møtes på en omsorgsfull måte. Detter krever nærværende og engasjert voksne. 
Vi skal være lydhøre og se hvert enkelt barns og dets behov. Personalet jobber kontinuerlig 
med bevisstgjøring av egen rolle. 
Det jobbes med grensesetting og hvordan vi skal være mot hverandre. Barna lærer om sine 
egne og andres følelser, og vi ønsker at barna skal utvikle empati og omsorg for hverandre. 
barna skal få hjelp til å oppfatte hvilke rammer som er akseptable i samspill med andre. 

Lek 

Barnehagen tilrettelegger for lek med frilek om morgenen, ettermiddag og utetiden. I tillegg 
har vi lekegrupper som er mer organisert av personalet. 
Vi skal legge til rette for, og være støttende i leken. Dette gjøres for å hjelpe  og oppmuntre 
de som ikke kommer inn  i leken og hjelpe de som faller utenfor. Barna skal også få felles 
opplevelser som kan bearbeides og videreutvikles i leken. 

Læring 

Vi skal opptre anerkjennende i forhold til barns læring og skal undre oss sammen med barna 
og prøve å svare på de spørsmål de lurer på. 
Vi bruker vår kunnskap og kreativitet til å vekke interesser for nye ting, og skal veilede og 
oppmuntre barna til å lære å gjøre ting selv, slik at de blir mer selvstendige. 
Barna lærer gjennom aktiviteter i grupper, samlinger, treff, uformelle hverdagsaktiviteter og 
i frileken. 
Vi løfter fram og utforsker det barnet har interesse for, som eksempel opplevelser på tur, i 
frilek og i dagligdagse hverdagssituasjoner. 

Helhetlig læringssyn 

Barnehagen innhold skal bygge på et helhetlig læringssyn , hvor omsorg, lek , opplevelser, 
læring og danning sees på som sentrale deler for læring. Uformelle og formelle 
læringssituasjoner danner utgangspunkt for barnets læring i barnehagen. De ansatte i 
barnehagen må se denne helheten i arbeidet med hvert enkelt barn. 

 

  

Foto: Liz Karina Heggelund 
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Foto: Liss Hennie Hansen 

6. FLERKULTURELT MANGFOLD 

Barnehagene i Salangen har gjennom flere år hatt flerspråklige barn  fra ulike land og 

verdensdeler, både asylsøkere, bosatte flyktninger, innflyttere fra andre land og andre  med 

annet morsmål enn norsk.  

Med flerspråklig mener vi: 

 Minoritetsspråklige barn der begge foreldrene har annet morsmål enn nordisk og 
engelsktalende språk 

 Tospråklige barn, der en av foreldrene har annet morsmål enn norsk 

 Adoptivbarn ( kan også ha et annet morsmål enn norsk) 
 

Gjennom formidling av kunnskap om ulike land , høytider og tradisjoner, skal barnehagen 

arbeide for å skape forståelse for ulike kulturer. Kjennskap til de kulturer som finnes blant 

barna  i barnehagen skal vektlegges. Personalet skal i samarbeid med barnas foresatte gjøre 

seg kjent med de ulike kulturer som barna kommer ifra. Barns møte med ulike kulturer og 

tradisjoner legger grunnlaget for respektfull samhandling mellom ulike etniske grupper. 

Det er utarbeidet en Plan for arbeid med asylsøkere og samarbeid barnehage-hjem og 

barnehage-asylmottak.  
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7. MÅL OG INNHOLD FOR HVERDAGSSITUASJONENE 

Det ligger mye god læring i hverdagssituasjonene. Hverdagssituasjonene er de gjøremål som finner 

sted hver dag gjennom hele året. Barna lærer i løpet av hele dagen gjennom lek og 

hverdagssituasjoner.  En av våre oppgaver som voksne blir derfor å bruke de læringssituasjonene 

som ligger i for eksempel   garderobesituasjonen, måltidene og rydding. 

NÅR BARNET KOMMER OM MORGENEN 

Mål Innhold og metoder 

 Barn og foreldre skal føle seg  

 velkommen 

 Utveksle informasjon og formidle 
beskjeder   

 Skape en god dialog mellom foreldre og 
personale 

 Gi barnet en god start på dagen 

 Få vite om det har skjedd noe som kan 
innvirke på barnets dag. 
  

 
 
 

 En voksen går i garderoben og tar imot, 
hilser på hverandre og ta imot beskjeder 

 Samtale med barna og lytte til hva 
barnet har å fortelle 

 Være disponibel etter at foreldre går. 
Vinke, sitte på fanget, hjelp inn i lek. 

 Være behjelpelig med råd og veiledning i 
alt fra valg av klær til hvordan en 
sammen kan gjøre avskjeden god for 
barn og foreldre.  

 
 
 
 
 
 

 

 

LEK 

Mål Innhold og metode 

 Leken er et mål i seg selv 

 Utvikle sosiale ferdigheter 

 Utvikle språk og begreper 

 Utvikle gode motoriske ferdigheter 

 Skape  vennskap 

 Bearbeide inntrykk og opplevelser 

 Lære å hevde seg selv, å ta hensyn, å 
dele og  hjelpe hverandre 

 Lære å utvikle omsorg og toleranse 

 La barna få utrykke seg gjennom lek som 
er deres viktigste utrykksform 

 Å verdsette og respektere leken 

 Alle barna skal ha minst en lekekamerat 

 Lære seg å ta kontakt, opprettholde og 
videreutvikle leken 

 Å bli dyktig i lek slik at barnet etter hvert 
kan delta i kollektiv og kompleks rollelek 

 Tilrettelegge et spennende fysisk miljø 
som stimulerer til lek 

 Legge frem ulikt lekemateriell som 
innbyr til lek 

 Ha leken i fokus i det daglige og i planer 

 Rydde plass, tid og rom til leken 

 Lekende voksne som forbilde for barna 

 Nok voksne tilstede for å gi trygghet, 
hjelp og ha oversikt 

 Legge til rette for ulike typer lek ut fra 
alder og utvikling 

 Være i nærheten av lek og bli med i 
leken på barnas premisser 

 Være behjelpelig med å finne muligheter 
for barn til å bli med i lek 

 Leke med barn som ikke har noen å leke 
med. Vise hva barnet kan for å gjøre 
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 Få til progresjon i leken 

 Lære seg å inkludere andre i lek 
  
 
 

barnet attraktiv i lek 

 Observere leken og hjelpe barn  med å 
lære lekereglene 

 

 

MÅLTIDER 

 

Mål Innhold og metode 

 Skape en hyggelig og inkluderende 
atmosfære 

 Lære å dekke bordet 

 Lære god bordskikk 

 Skape fellesskapsfølelse 

 Sunt kosthold 

 Lære å bli selvstendig, smøre på 
brødskiva, skjenke melk 

 Ta hensyn og hjelpe hverandre 

 Lære å be et navngitt barn om å sende 
det vi trenger 

 Lære å vente på tur 

 Lære hva ting og begreper heter 

 Lære å rydde av bordet 

 Få i gang gode samtaler rundt matbordet 
 

 Være gode rollemodeller 

 Oppmuntre og motivere barna til å 
prøve selv 

 Positiv tilbakemelding til barna når de 
mestrer 

 Felles grenser 

 Være gode rollemodeller 

 Være romslig i forhold til uhell 

 Ta tiden til hjelp, ikke mase 

 Forklare barna at det er forskjell i 
forhold til alder hva barn kan og hva de 
kan øve på og at noen ikke kan spise det 
andre kan 

 Veilede å hjelpe barna når de skal smøre 
seg mat 

 Være konsekvent i forhold til regler ved 
bordet 

 Oppmuntre barna til å fortelle om 
opplevelser,og skape en god samtale 

 Rydde av bordet etter seg 
 

 

 

STELL 

 

Mål Innhold og metoder 

 Bli ren og tørr 

 Lære gode toalettvaner 

 Lære selvstendighet 

 Lære hygiene 

 Lære å ta hensyn og å vente på tur 

 Få god kontakt 

 Respektere privatliv, banke på døra når 
barnet sitter på do 

 Lære navn på kroppsdeler 

 Vaske hender etter toalettbesøk 

 Ved stell, bruke rim og regler, tøyse, 
tulle og skape godt samspill mellom 
barnet og den voksne 

 Oppfordre til å sitte på potte/toalett 

 Motivere barna til selv å kle av og gå på 
toalettet 

 Informasjon til foreldre 

 Bruk av hansker 

 Benevne de enkelte kroppsdelene med 
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navn 

 Være rolig i bevegelsene 

 Ha tid til det enkelte barn 

 Ta barnas signaler på alvor og 
respondere på disse 

 Ha god øyekontakt og vise at du ser 
barnet 

 Ha faste rutiner 

 

GARDEROBESITUASJONEN 

 

Mål Innhold og metode 

 Lære å bli selvstendig 

 Skape en god læresituasjon 

 Lære å kle på seg etter vær og føre 

 Skape gode rutiner for å gjøre 
påkledningen lettere 

 Skape forventninger til å komme ut 

 Få god kontakt og fine samtaler 

 Lære seg å hjelpe hverandre 

 Humor og sang 

 Øve hver dag på å kle på seg og oppleve 
mestring 

 Få hjelp når det trengs 

 Se når barna mestrer, rose og motivere 
til videre innsats 

 De eldste barna får lære å finne de 
klærne de trenger selv 

 Samtale om klær og  vær, og lære hva 
klærne heter og hvor de skal kles på 

 Oppfordre barna til å leke med 
hverandre i utetida 

 Tøyse for å avlede oppmerksomhet før 
man igjen konstentrerer seg om 
oppgaven å kle på seg  
 

 

UTELEK OG TURER 

Mål Innhold og metoder 

 Bruke kroppen aktivt 

 Bevege seg på forskjellig underlag 

 Leke fysisk lek med store bevegelser 

 Lære seg å ta hensyn til hverandre 

 Få et forhold til naturen så de ønsker å 
ta vare på den 

 Lære å bli gla i naturen 

 Lære om trær, blomster og dyr 

 Få erfaringer med å besøke forskjellige 
steder 

 Lære å dele på leker 

 Lære kroppsbeherskelse 

 Lære å bli gla i all slags vær 

 Aktive voksne 
 

 Utemiljø som oppfordrer til allsidig lek 

 Ha leker og lekeapparater som utfordrer 
til bruk av kroppen og motiverer til 
samarbeid 

 Oppfordre til å finne på spennende og 
interessante ting ute 

 Gå på tur. Bli glad i naturen ved aktivt å 
bruke nærområdet 

 De voksne må være der barna er og 
støtte og hjelpe om nødvendig 

 Nulltoleranse for mobbing og 
utestenging 

 Oppfordre barn til å leke variert  

 Samtale sammen når man går på tur om 
det man ser og opplever 

 Voksne skal være medvirkende i barnas 
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lek eller sette i gang lek 

 Oppleve naturen til alle årstider 

 Være aktive voksne slik at barna er 
trygge i leken  

 Vise barna at vi tar vare på naturen. Ikke 
kaste søppel i naturen. 
 

 

SØVN OG HVILE 

Mål Innhold og metode 

 At barna får hvile og sove når det er 
behov for det 

 At barna føler seg trygge når de sover 
 

 Lære å kjenne barnas søvnvaner og 
behov for søvn 

 Samarbeide med foreldrene om når og 
hvor lenge barna skal sove 

 Passe på at barna ligger godt og at de er 
passe varm 

 Avsette god tid ved legging og når barna 
våkner 

 Legge til rette for at barna kan få hvile 
ved behov uansett alder 

 Synge en sang  

 Snakke og kose med barnet  

 

SAMLINGSSTUND 

Mål Innhold og metoder 

 Kunne være sammen i gruppe og 
konsentrere seg om det som foregår 

 Vente på tur til å snakke, fortelle og 
lære å prate i gruppe 

 Lære nye sanger, sangleker, rim og 
regler 

 Få gruppetilhørighet 

 Lære seg å lytte til musikk, lesing og 
når andre snakker 

 Opprop om hvem som er i 
barnehagen, snakke om de som er 
borte 

 Formidle verdier og kultur 

 Godt planlagt  

 Lære å hevde seg selv 

 Stimulere språk og begreper 

 Temaarbeid gjennom sang, eventyr, 
rim, regler og fortellinger 

 Planlegge turer og erfaringer og 
bearbeide opplevelser 

 Oppmuntre alle til å prate i gruppe 
og forvente at de andre er stille og 
venter på tur 

 Bruke bøker 

 Trekke kalender 

 Dramatisere 

 Planlegge dagen eller ting barna har 
lyst til å gjøre 

 Leke leker 

 Lage idehefte og samlingstundperm 
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AKTIVITETER, FORMING OG DRAMA 

  

Mål Innhold og metoder 

 Bli kjent med forskjellige materialer 
og teknikker 

 Ta roller, stimulere fantasien 

 Få selvtillit og oppleve mestring 

 Lære om mengder, former og 
størrelse 

 Få estetiske opplevelser 

 Bli kjent med sine kreative sider 

 Oppøve evnen til å skape indre bilder 

 Oppleve gleden ved å skape 

 Oppleve mestring 

 Utvikle motoriske ferdigheter 

 Ulike formingsaktiviteter, klippe, lime 
og male 

 Dramatisere eventyr eller i lek 

 Lage mat 

 Snekre 

 Bruke ulike materialer, tøy, garn, 
papp, papir, glass, perler 

 Ha utkledningsklær tilgjengelig som 
stimulerer til rollelek og spill 

 

HENTING 

Mål Innhold og metoder 

 At barna og foreldrene blir sett 

 At foreldre får beskjed om det er noe 
spesielt som er skjedd 

 Være tilgjengelig for foreldrene slik 
at beskjeder kan utveksles 

 Å si" hade" til alle og takk for i dag 

 Ta seg ta tid til å snakke med 
foreldrene og fortelle om barnas dag 

 Protokollføre når barnet  

 Være i nærheten hvis  foreldrene har 
behov for hjelp eller ønsker å snakke 
med en av personalet 

 Vise at vi gleder oss til neste gang de 
kommer 

 

 

 

 

 

https://www.google.no/imgres?imgurl&imgrefurl=http://www.barnehage.no/no/Nyheter/3480/Mars/Ber-om-forskning-pa-smabarn-og-barnehager/&h=0&w=0&sz=1&tbnid=qYazz_coG0f3JM&tbnh=142&tbnw=214&zoom=1&docid=odRI1TrOhO9WIM&ei=uO7wUsi4GKbnygO2poGYBA&ved=0CAIQsCUoAA
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8.  FAGOMRÅDENE MED PROGRESJONSPLAN  

Rammeplan for barnehagen legger grunnlaget for barnehagens drift. Det er her lagt opp til 

fagområder som barna skal ha erfaring med i løpet av et barnehageår. 

1) Barna i barnehagen skal fra de begynner i barnehagen få erfaringer og opplevelse 

innenfor de ulike fagområdene. Dersom vi skal kunne gi dette, må vi ha en plan som tar for 

seg de ulike områdene og hvordan vi bygger dette opp fra 1 - til 5 åringene (progresjon i 

tilbudet). Barn er forskjellige slik at enkelte kan ha behov for større utfordringer som 3 - 

åring enn andre og noen trenger lengre tid for å lære. D.v.s. at planen forteller hva som skal 

være gjennomgått i løpet av det året de er f.eks. 4 år, men vi kan gjerne være innom det året 

før for noen  og året senere for andre. 

2) Det som er satt opp på et trinn følger hele tiden med, så når det står maling i forhold til 

ettåringen, vil dette også gjelde videre for 2- åringen, 3- åringen osv. selv om dette ikke står 

presisert på det enkelte trinn. 

Alle trinnene i progresjonsplanen følger fra 1 år og oppover.  

 

Vi har voksne som skal hjelpe til at barna: 

1. lytter, observerer og gir respons i gjensidig samhandling med barn og voksne  

2. videreutvikler sin begrepsforståelse og bruker et variert ordforråd 

3. bruker sitt språk for å uttrykke følelser, ønsker og erfaringer, til å løse konflikter og skape 

positive relasjoner i lek og annet samvær. 

4. får et positivt forhold til tekst og bilde som kilde til estetiske opplevelser og kunnskap, 

samtaler og som inspirasjon til fabulering og nyskaping. 

5. lytter til lyder og rytme i språket og blir fortrolige med symboler som tallsiffer og 

bokstaver. 

6. blir kjent med bøker, sang, bilder og media. 

Hvordan jobber de voksne for å nå målene: 
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1- åringer  

-voksne bruker språket aktivt i samhandling 
med barna 
-snakker når barnet tar pause - lærer 
kommunikasjonssystemet 
-mange gjentakelser 
-være bevisst barnas kroppsspråk eks. 
peking 
 

- Lek i små grupper både ute og inne 
-nærkontakt med voksne ved stell, mat og 
hvilesituasjoner 
-enkle sanger og sangleker, se i billedbøker 
-ha øyekontakt når vi snakker sammen 
-voksne benevner det vi gjør sammen 
-vannlek  

2- åringer  

-bruke flannelograf 
-enkle eventyr 
-legge til rette for begynnende rollelek 
-gripe øyeblikket, samtale om nuet 
-bruke språkpose  
 

-jobber for mer aktiv deltakelse i 
samlingsstund 
-gir positiv respons på ord som barn bruker 
-lære navn og kroppsdeler 
-sanger, rim og regler 
 

3- åringer  

 
-medvirkning i valg av aktivitet 
-lære å sette ord på egne følelser 
-rom for samtale i alle daglige aktiviteter 
-lære farger og begreper vi møter i 
dagliglivet 
vi bruker bøker med tekst og bilde mer  
 

-mer aktiv bruk av rim og regler 
-lære sanger 
-rolleleker 
-bruk av tall og bokstaver i hverdagen 
-bildedokumentasjon med tekst 
--utveksling av beskjeder 
 
 
 
 

4- åringer  

-øve seg på å lytte og fortelle til hverandre 
-god tilgang på litteratur 
Språkleker 
-dramatisering 
-ellinger, rim og regler 
 

-lese bøker med mer tekst 
-mer aktiv bruk av bokstaver og tall i lek, 
bokstaver og tall tilgjengelig, legge til rette 
for lekeskriving 
-stimulere til å utvikle sin fortelleevne 
 

5- åringer 
 

 

-rimord, diktning, fabulering 
-få erfaringer med lese- og skriveretningen 
 

-eget opplegg på skoleforberedende lek og 
oppgaver 
-øve på å skrive navnet sitt 
-lese en fortsettelsesbok 
 

Kommunikasjon, språk, tekst 
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1- åringer  

-bevegelse i barnehagens uteområde 
-ha god gulvplass 
-gynge, disse og klatre 
-bevege seg til musikk 
 

- omsorg og nærkontakt 
-hvile og ro 
-trene på å spise selv 
-gåtrening 
 
 
 
 

2- åringer  

-kjennskap til ulike typer mat 
-enkle puslespill, lekedeig, 
formingsaktiviteter 
-spise selv 
-do og pottetrening i samarbeid med 
foreldre 
-enkle sanger og bevegelsesleker 
 

-bevegelse i mer ulendt terreng 
-få gode opplevelser med å være ute 
- gå korte turer 
-trene på påkledning 
-utvide lekehorisonten 
-trene på fingervask 
-sitte rolig ved matbordet 
-rydde på plass kopp og fat etter måltid 
 

3- åringer  

-delta i måltid ute til alle årstider 
-bære sin egen sekk på tur 
-lære seg til å bestemme over sin egen kropp 
-rulle, hoppe, balansere, klatre, springe 
-bruke pensler, blyant og saks 
 

-lære mer om påkledning 
-skape positive holdninger til helse og 
velvære 
-blir oppfordret til å smøre maten sin selv 
 

4- åringer  

-fotball, kaste og ta imot ball 
-hinderløyper 
-lære mer om detaljer i kroppen 
-lære å klippe-fotball, kaste og ta imot ball 
-hinderløyper 
-lære mer om detaljer i kroppen 
 
 

-mestre påkledning 
Snakke om hvilke klær vi trenger ut fra vær 
og føre 
-trene utholdenhet gjennom turer 
-lære å klippe 
 

5- åringer  

-balansere på en fot, hinke, stumpe kråke 
-trene blyantgrepet og klippe etter en strek 
-finne fram klær og kle på seg selv 
-øve på å knyte lisser, glide og kneppe 
 

-smøre maten sin selv, hjelpe hverandre 
-går lengre turer 
-lære om kroppens indre organer 
-lære å spille  
 

Kropp, bevegelse og helse 
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1- åringer  

-sang med bevegelse 
-bli kjent med ulikt materiale - fingermaling, 
lekedeig 
-lytte til musikk 
-lære enkle barnesanger, bevegelsessanger 
 

-maleaktivitet 
-rabling på ark 
-lek i sand 
-utforske naturmateriale som pinner og 
steiner 
-vise at vi setter pris på det de lager, henger 
det opp  
 
 

2- åringer  

-gjentakelser 
-dramatisere enkle eventyr 
-lese enkle bøker 
-flanellograf 
-bruke rytme, musikk instrumenter 
 

-rollelek med utkledning 
-formingsaktiviteter - der prosessen er 
viktigere en resultatet 
-bli kjent med ulike formingsmateriale 
 

3- åringer  

-hjelpe til med daglige - og praktiske 
gjøremål 
-ha bøker tilgjengelig 
-bevege seg og lytte til musikk 
-dramatisere eventyr og sanger 
-lage kunstutstillinger 
 

-legge fysisk til rette for rollelek med flere 
detaljer 
-mer avanserte sanger, danser i samlinga 
-mange materialer for formingsaktiviteter 
tilgjengelig 
 

4- åringer  

-mer avanserte sangleker 
-bevege seg til musikk/danse 
-eventyr, historier, rim og regler 
-dramatisere og fremføre for andre 
-lage egne instrumenter 
-kunstnerbesøk 
 

-lære flere teknikker 
-varierte estetiske uttrykksformer 
-studere skulpturer 
-forme i tredimensjonalt materiale 
 

5- åringer  

-besøke utstillinger og få bearbeide sine 
opplevelser gjennom å skape selv 
-få bruke enda flere materialer til forming 
-fotografering 
 

-dramatisere eventyr og egne historier 
-sang og ringleker 
-fri dans 
-besøke museum 
-sangleker, regelleker 
 

 

Kunst, kultur og kreativitet: 
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1- åringer  

-leke med duplo 
-modellere 
-bruke naturen 
 

-utforsking og undring over det vi ser i 
naturen sammen med voksne 
-erfaring med uteaktivitet året rundt 
 
 

2- åringer  

-gjøre seg erfaringer med ulike værtyper 
-prøve ulike maleteknikker 
-bli kjent med husdyra og hva de sier 
-oppleve og iaktta naturen 
 

-bevegelse i mer ulendt terreng 
-korte turer fra barnehagen 
-gjøre seg erfaringer med vann, sand, snø, 
jord, gress og blomster 
 
 
 

3- åringer  

-perling 
-lek i snø, aketurer og snøaktiviteter 
-ha et fast tursted som besøkes til alle 
årstider 
-få leke ute i forskjellig natur 
-plukke bær 
 

-vekke interesse for å ta vare på naturen, ha 
omsorg for dyr, natur - ikke kaste søppel i 
naturen 
-lære seg å bruke naturen som lekearena 
-få kjennskap til ulike dyr 
-konsentrasjonsleker, lego m-m- 
 

4- åringer 
-plukke bær og lage syltetøy/saft 
-lære navn på blomster, trær 
-lage perlemønster 
-forstå sammenhenger 
-mer avanserte konstruksjonsleker 
 

-lære hva som kjennetegner de ulike 
årstidene 
-eksperimentere med ulike materialer 
-plante og så 
 

5- åringer 
-lære å bruke datamaskin 
matproduksjon 
-få innblikk i samspillet mellom naturen, 
naturvern 
-utvikle holdninger til naturen 
-lære litt om kildesortering 
 
 

-gjøre enkle forsøk eks. snø og is 
-lære navn på planter og dyr 
-bruke turer til naturstudier i skog og fjære 
-bli bevisst på hvordan vi bruker naturen til  

Natur, miljø og teknikk: 

 



31 
 
 

 

 

 

1- åringer  

-lære om hvordan vi er mot hverandre 
-god tid til kos i daglige rutiner 
 

-delta i markering av julehøytid, påske, 
tradisjoner og nytt liv 
 

2- åringer  

-oppleve ulike språk, undring over lik og ulik 
-fokusere på barns sosiale kompetanse ved 
at de skal lære å gjenkjenne følelsesuttrykk 
hos seg selv og andre 
 

-lære om sosiale spilleregler 
-jule/påskeaktiviteter 
-adventsstund 
-delta i enkel formidling av julebudskapet - 
bruk av flannellograf 

3 - åringer  

-respekt for hverandre 
-normer og regler 
-bruke bøker til samtale og filosofering 
-fokus på empati/innlevelse - trøste og 
hjelpe hverandre 
 

-kjennskap til det kristne julebudskapet 
-kunnskap om samisk kultur og språk 
-lære Luciasangen - 
kirkebesøk/påskebudskapet 
 

4 - åringer  

lære konfliktløsning 
-lære å respektere hverandre, naturen og 
andres eiendeler/del 

- 
-få mer kunnskap om de høytidene vi 
markerer i barnehagen 
-eventyr og fortellinger fra andre land 
 
 

5 - åringer  

-konflikthåndtering på egen hånd i økende 
grad 
-respekt for og kjennskap til kulturer i andre 
land 

-innlevelse/medfølelse 
-diskutere og lage felles samspillregler 
 
 

 

 

 

 

 

 

Etikk, religion, filosofi: 
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1- åringer  

bli trygg i barnehagen og nærområdet -bli kjent med barnehagen, utelekeplassen 
-delta i samlingsstund 

2- åringer  

-utvide horisonten i og rundt barnehagen 
-bli kjent med dagsrytmen 
 

-være med på kortere turer i nærmiljøet 
-få erfare at vi bruker refleksvest på tur 

3- åringer  

-være med på ulike turer og arrangement 
sammen med barnehagen 
-besøke kulturarrangement, kunstutstillinger 
 

-bruke idrettshallen og fotballbanen 
-lage egne utstillinger 
-bli sett i trafikken, gå i trafikk sammen med 
en voksen 

4 -åringer  

-lære å bestemme sammen med andre 
-lære mer om trafikk 
-besøke arbeidsplasser 

-være med på butikken 
-bli kjent med Laberg som nærmiljø 
Besøke og leke i andre lekeplasser og 
barnehager 
 

5 - åringer  

-turer i nærmiljøet 
-lokal historie - evt. besøk som forteller fra 
gamle dager 
 

-besøke skolen 
-bestemme og velge aktiviteter selv 
-kjenne de enkleste trafikkreglene som 
gående, bruke refleks 
-besøke kaia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nærmiljø og samfunn: 
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1- åringene  

-forme i sandkassa 
-erfare ulike former i lek med klosser, 
puslespill og puttekasse 

-bygge med duploklosser 
-utforske ulike leker 
-bruke begreper som oppå, iini, over, under, 
stor, liten 
 

2- åringene  

-modellere 
-snakke om størrelser i hverdagen 
-Kims lek 

-rydde/sortere leker 
-kategorisering, enkle eksperiment med 
vann/snø 
 

3- åringene  

-telling i hverdagen 
-lære om størrelser og alder 
-lære enkle spill og spilleregler 
-øve på begrepene over - under, foran- bak 
og først og sist 
 

-tall skal være synlig i det fysiske miljøet 
muntlig og skriftlig 
-måler, veier 
-sammenligner størrelser 
-konstruksjonslek, lego, klosser 
 

4- åringene  

-mål og vekt ved matlaging 
-spill med matematiske begreper, sirkler, 
kvadrat, trekant 
-mest/minst 
 

-gjenkjenne tall 
-fokusere på rommet og hvordan ting står i 
forhold til hverandre 
-de ulike formene synlig i det fysiske miljøet 
-studere form og mønster i naturen på skjell, 
steiner, blader 
-rom innhold i kartonger, flasker, bokser, 
sammenligner 

5- åringene  

-lære begrep om antall i rutinesituasjoner, i 
lek og konstruksjonslek, rydding ute og inne 
-eksperimentere med bokser, beholdere, 
tunge/lette, innhold, lik og ulik 
-avstander til turområder 

-lære mer avanserte spill og spilleregler 
-lære å bruke ulike typer terninger 
-lære enkel regning 
-lære om ulike måleredskaper 
-lære tall, skrive tall 
 

 

De voksne i barnehagen har en variert og spennende oppgave i barnehagen med å få gitt det 

enkelte barn og barnegruppa de erfaringer, opplevelser,, tilbakemeldinger, veiledninger,og 

hjelp og støtte som forventes i henhold til lover og forskrifter. 

Antall rom og form: 
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9. PLANLEGGING, VURDERING OG DOKUMENTASJON  

Planlegging 

Ifølge Rammeplanen for barnehager er barnehagen en pedagogisk virksomhet som skal 

planlegges, dokumenteres og vurderes. Planlegging, dokumentasjon og vurdering henger 

tett sammen og skjer kontinuerlig i det daglige arbeidet. Et systematisk planleggingsarbeid 

bidrar til kvalitetssikring av virksomheten for barn, foreldre og personale. Planene må være 

fleksible, slik at det er rom for spontanitet og barns medvirkning. Gjennom observasjon, 

refleksjon, systematisk vurdering og dokumentasjon legges grunnlaget for alt 

planleggingsarbeid. 

Hva Hvem Hvordan 

Årsplan Enhetsleder 
Personalet 
Styrer  
Foreldrene 

Lederteam møter 
Personalmøter 
Kurs - og Planleggingsdager 
samarbeidsutvalget 

Periodeplan/Månedsplan Avdelingenes personale Avdelingsmøter 

Aktiviteter Avdelingens personale 
Barna (gjennom samtaler) 

Avdelingsmøter 

Tradisjoner Personalet Gruppemøter ved behov 

 

Vurdering 

Vurderingsarbeid foregår kontinuerlig i barnehagen. Det skal legge grunnlaget for 

barnehagen som lærende organisasjon, og det skal hjelpe til å sikre kontinuerlig utvikling. 

Vurdering skal være en støtte for de ansattes planlegging. 

Hva Hvem Hvordan 

Barnets trivsel og utvikling Avdelingenes personale Avdelings - og 
personalmøter 

Barna (gjennom samtale) Daglig 

Pedagogisk 
leder/barnehagelærere/foreldre 

foreldresamtaler 

 Personalet/foreldre Foreldremøter 
Bringe - hente situasjoner 
Samarbeidsutvalgsmøter 
brukerundersøkelser 

Barnegruppa Avdelingens personale Avdelingsmøter 

Avdelingens arbeid og 
måloppnåelse 

Avdelingens personale Avdelingsmøter 

Barnehagens aktiviteter Personalet 
Barna 

Jevnlig evaluering 
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Dokumentasjon 

Barnehagens dokumentasjon skal gi foreldre/foresatte, nærmiljø og andre informasjon om 

det pedagogiske innholdet; hva barn opplever, lærer og gjør i barnehagen. Det kan være 

gjennom muntlig eller skriftlig dokumentasjon. Dokumentasjon kan være et middel for å få 

fram ulike oppfatninger og åpne for en reflekterende praksis. 

Hva Hvem Hvordan 

  
H

ve
rd

ag
en

 

 barnehagen Styrer Årsplan 
Virksomhetsplan 
Hjemmeside 

 barnegruppen 

 det enkelte barn 

Personalet Billedbruk 
Avdelingsplaner 
Månedsplaner 
Whiteboardtavlen 
Rapporter 

 

 

 

Illustrasjon hentet rammeplanen for barnehager  

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=b946XqDgFRfhdM&tbnid=sXLIWoSYW7SnBM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/nouer/2010/nou-2010-8/6.html?id=616166&ei=pO3wUq65DM6HyAOqm4CoCQ&bvm=bv.60444564,d.bGQ&psig=AFQjCNGO9vR6926NGlKdn8x9IPOEa3zO2A&ust=1391607437755021
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10.  IKT  OG DIGITALE VERKTØY 

 

IKT står for informasjons - og kommunikasjonsteknologi. I barnehagen kan IKT blant annet 

omfatte: 

 stasjonær og bærbar datamaskin og iPad 

 fargeskriver og scanner 

 kamera, videokamera og web kamera 

 programmer for kreativitet og kommunikasjon 

 interaktive fortellinger og dataspill 

 elektroniske leker som dukker som gråter og biler som fjernstyres 

 internett 

 telefon, faks og mobiltelefon 

 CD- eller DVD spiller, diktafon og Mp3-spiller 
 

Ifølge "Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver" (2006), bør barna  "få oppleve at 

digitale verktøy kan være en kilde til lek , kommunikasjon og innhenting av kunnskap".   

 Barn og personale i barnehagen skal bruke digitale verktøy  som en del av det pedagogiske 

innholdet og få erfaring i hvordan disse verktøyene kan være en kilde til kommunikasjon, 

samspill, lek og læring. Personalet skal også gis innsikt i lovverket ved bruk av digitale 

verktøy slik at de får et bevisst forhold til etiske retningslinjer og nettvett. 

 

 Gjennom bruk av digitale verktøy gis barna forutsetninger for å utvikle digital dømmekraft 

og bruke teknologien kreativt og utforskende. Bruk av digitale verktøy og IKT i barnehagen 

bør integreres som en naturlig del av integreres som en naturlig del av det pedagogiske 

opplegget i barnehagen og inngå i alle fagområdene. 

 

Digitale verktøy er en viktig del av barnehagens dokumentasjon og vurderingsarbeid. 

Barnehagene har hatt pedagogisk bruk av IKT i barnehagen som satsningsområde, i 

samarbeid med barnehagenettverket for Indre- Midt Troms, og det har også vært jobbet 

med bevisstgjøring omkring  etiske retningslinjer.  Det har vært kjøpt inn datautstyr litt etter 

litt, men vi er enda ikke i mål her. I 2014 satses det på at alt av pedagogisk personale skal 

kunne ha og bruke Ipad.  
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Praksis i forhold til bruk av IKT: 

 Barna er deltagende i dokumentasjonsarbeidet blant annet ved å bruke digitale 
verktøy 

 Barnehagene har et bevisst forhold til bruk av bilder og film 

 Barnehagen har  rutiner for overlevering av informasjon mellom barnehage og skole 

 Barnehagen har tilgang til og tar i bruk digitale verktøy i dokumentasjonsarbeid, 
vurderingsarbeid og pedagogisk arbeid 

 Digitale verktøy må være tilgjengelige for barna 

 Et etisk perspektiv må  legges til grunn ved dokumentasjon av barns lek, læring og 
arbeid  

 Barnehagen skal ikke utlevere barn  

 Personvernloven må følges og det er ikke tillatt å publisere bilder og film av barn 
uten tillatelse fra foresatte. 

 

 

 

 

Foto: Liss Hennie Hansen 
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11. SAMARBEID BARNEHAGE - SKOLE. 

Å begynne på skolen er et nytt og spennende kapitel i barns liv. Vi vil arbeide for at denne 

overgangen skal bli så positiv som mulig for barna. 

 I løpet av barnehageåret møtes alle førskolebarna i barnehagene til felles treff og 

aktiviteter, og vi drar på skolebesøk. Besøkene avtales på et møte om høsten mellom skolen 

og barnehagene og fordeler klasser og barnehager sammen utover året. 

Barnehagene har førskole en gang i uka for de eldste barna, der de blir utfordret på ulike 

oppgaver,  samt forbereding til skolestart.  Det er viktig at barna trener på å kunne ta imot 

kollektive beskjeder, vente på tur, ta hensyn til hverandre, selvstendiggjøring  i forhold til å 

kle på- og av seg selv og toalett, og å kunne ta vare på tingene sine. 

Skolen har gitt ut en folder som omtaler hva som bør øves på av praktiske og motoriske 

ferdigheter det  siste året før barna begynner på skolen. 

På slutten av barnehageåret  gjennomføres en avslutningssamtale med foreldrene der vi blir 

enige om hvilke opplysninger som skal sendes til skolen. 

For noen barn vil det være behov for  ekstra tidlig informasjonsutveksling mellom 

barnehagen og skolen for å sikre oppfølging og kontinuitet.  

Forøvrig henvises det til egen Plan for overgang barnehage - skole for Midt - Troms 

Regionen og Aktivitetsplan for førskolebarna i Salangen. 
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