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Innledning 
 
Barnehagen drives etter lov om barnehager med forskrifter. «Rammeplan for barnehagens innhold 
og oppgaver» er en forskrift til Lov om barnehager. Målet med Rammeplanen er å gi styrer, 
pedagogiske ledere og det øvrige personalet en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring 
og vurdering av barnehagens virksomhet. Rammeplanen redegjør for barnehagens samfunnsmandat, 
og innholdet skal synliggjøres i årsplanene til barnehagene.  
Rammeplanen finner du her 
 
De ansatte i barnehagen skal benytte årsplanen som et arbeidsdokument, og skal i tillegg utarbeide 
detaljerte planer som beskriver konkret hvordan barnehagen arbeider med tiltakene som er fastsatt i 
årsplanen. 
Foreldre skal gjennom disse planene få et godt innblikk i barnehagens arbeid, og se en klar 
sammenheng mellom de konkrete aktivitetene lokalt i barnehagen og de overordnede målene for 
barnehager, både i Lillehammer kommune og på nasjonalt nivå. 
Barnehagens styrer har det faglige ansvaret for utarbeidelse av årsplanen i samarbeid med foreldre 
og ansatte. 
Årsplanen fastsettes av barnehagens samarbeidsutvalg. 

 

Barnehagens formål, verdigrunnlag og 
oppgaver 

 
Barnehagelovens § 1 Formål: 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 
respekt 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. 
 
Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, 
hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til 
medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. 
 
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 (Rammeplan for barnehager, side 7). 

 

                

http://www.udir.no/Barnehage/Rammeplan/Rammeplan-for-barnehagens-innhold-og-oppgaver/
http://www.udir.no/Barnehage/Rammeplan/Rammeplan-for-barnehagens-innhold-og-oppgaver/Del-1--Barnehagens-samfunnsmandat/Kapittel-1---Barnehagens-formal-verdigrunnlag-og-oppgaver/11-Barnehagens-verdigrunnlag-/
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Kommunens mål og satsningsområder for 
barnehagene 
 
Lillehammer kommune som barnehageeier har fokus på:  
LEK OG LÆRING PÅ BARNEHAGEVIS – LEDELSE – VURDERING. 
Mål og tiltak er beskrevet i Strategiplan for kommunale barnehager 2011-2016. 
 
De kommunale barnehagene i Lillehammer har utviklet en felles pedagogisk plattform. Den handler 
om at det er når man er minst at man lærer mest. Våre barnehager skal være et godt sted å være og 
et godt sted å lære. Når barna har gått i våre barnehager, skal de ha fått med seg en sekk full av 
erfaringer, kunnskap og kompetanse. Vi pakker denne sekken med:  
TID - KOSTHOLD – GLEDE – VENNSKAP OG LEK –  
TRIVSEL OG OMSORG – NATUROPPLEVELSER - ENGASJEMENT 
 
Kommunens vedtekter, strategi og plattform for de kommunale barnehagene finner du her 
 
Med utgangspunkt i nasjonale føringer har kommunen følgende hovedsatsningsområder for 
inneværende periode: 
 

- Barns trivsel 
- Foreldresamarbeid 
- Voksenrollen 

 
Arbeidet med disse satsningsområdene omtales under barnehagens mål og fokusområder, og i 
progresjonsplanen (se vedlegg 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lillehammer.kommune.no/kommunale-barnehager.188048.no.html
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Presentasjon av barnehagen 
Barnehagens samfunnsmandat er å tilby barn under opplæringspliktig alder et omsorgs- og 
læringsmiljø som er til barns beste. Den skal både være en pedagogisk virksomhet og et 
velferdstilbud for småbarnsforeldre. Barnehagen skal støtte og ta hensyn til det enkelte barn, 
samtidig som hensynet til fellesskapet ivaretas.  

 
 

 
           Hovedmålet vårt: 

              Omsorg, utvikling og læring i et inkluderende miljø 
                         
 

 

 

Kjennetegn på vår barnehage: 
Helhetlig syn på utvikling gjennom danning, 

omsorg, lek og læring 
Inkludering 
Mestring og glede 

Sammenheng mellom barnehage 
og skole 

Kompetent personale med fokus 
på kvalitet 

 Foreldremedvirkning 
 
 

Kvalitetsmål i vår barnehage: 
Vi skal ta vare på barnehagens egenart 

der lek er i fokus 
Vi skal lære barna sosial kompetanse 

Vi skal fremme det kulturelle mangfoldet 
Vi skal ha fokus på refleksjon og vurdering 
Vi skal ha fokus på fysisk aktivitet og kosthold 

Vi skal gi barna kunnskap om og kompetanse 

i digitale verktøy innenfor de rammene vi har i barnehagen 
Vi skal heve kompetansen innen ledelse, lek, 

læring og vurdering 
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Barnehagens mål og fokusområder 

Tema-arbeid : 
 
Trivsel og omsorg - vennskap og lek 
Barns trivsel, vennskap og lek er vårt hovedsatsningsområde dette barnehageåret. Vi vil ha fokus på å 
skape godt samspill og positiv lek i barnegruppene. Alle barna skal føle seg trygge og kjenne at de blir 
godt tatt vare på i barnehagen. Inkludering, empati og likeverd skal prege barnehagen vår. 
Vi har som mål å skape nære, gode relasjoner mellom voksne og barn. Barns trivsel er de voksnes 
ansvar. Dette handler også om forebyggende arbeid mot mobbing i barnehagen. 

 

 
 
 
«La meg klare selv» 
Målet er at barna skal få oppleve mestring og glede ved å bli mer selvstendige. Vi lar barna prøve og 
gjøre mest mulig selv fra de er helt små. Det ansatte får samtidig en lettere arbeidssituasjon ved at 
det blir mindre fysisk belastende.  
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Fokusområder Pedagogiske mål Arbeidsmetoder 

Lek og læring  
på barnehagevis 

 Gi leken gode rammebetingelser 

 Ivareta leken som barnas viktigste  
uttrykksform  

 Læring gjennom lek 

 Legge til rette etter barnets 
fotutsetninger, behov og interesser 

 Utvikle forståelse og interesse for å ta 
vare på seg selv og hverandre 

 Skape tillitt og nærhet til enkeltbarnet 

 Lære å bli selvstendig og trygge, men 
også å samarbeide 

 Skape vennskap på tvers av alder,    
kjønn,  språk og nasjonalitet 

 Utvikle barnas sosiale kompetanse 

    Gi barna tid og ro til å utvikle leken, verne om 
barnas egen lek  

    De voksne legger til rette for og deltar i lek 
sammen med barna 

    Se og lytte til barnets interesser og behov . 
Ivareta barns medvirkning gjennom å ta barn på 
alvor 

    Se, samtale om og anerkjenne barns følelser 

    Vise omsorg og interesse for det enkelte barn 

    Samtale om ulikheter og forskjeller og hvordan vi 
kan imøtekomme disse 

    Fokus på vennskap. De voksne skal  hjelpe barna 
med å bygge relasjoner til hverandre 

 

Ledelse  Voksne skal være sensitive overfor ting     
som kan skje i det skjulte       

 Voksne skal være tilgjengelig og aktive 

 Tilrettelegge for at barna    
får en god barnehagehverdag 

 Se på utøvelsen av voksenrollen, og 
utvikle oss videre 

 Lederne i barnehagen skal være tydelige 
og fremstå som gode rollemodeller 

 Barnehagen skal være et trygt og 
utviklende sted for barna 

 Voksne som gode rollemodeller;  behandler alle 
barna med respekt og viser empati  

 De voksne skal fordele seg der barna er 

 Voksne legger til rette for og deltar i ulike 
aktiviteter 

 Fokus på vennskap og sosial kompetanse 

 Kurs for personalet, tema på planleggingsdager, 
avdelingsmøter  og personalmøter 

 De voksne skal aktivt hjelpe barna med å bygge 
relasjoner til hverandre 

 Foreldresamarbeid 
Vi ønsker et tett samarbeid med foreldrene om 
barnas barnehagehverdag 

Planlegging, 
dokumentasjon 
og  
vurdering 

 Kvalitetssikre  arbeidet vårt gjennom 
god planlegging, dokumentasjon og 
vurdering 
 

 Pedagogiske ledere har hovedansvaret for 
dokumentasjon og vurdering 

 Dagen i dag-referater, bilder  og bruk av 
Facebook-profilen vår 

 Praksisfortellinger 

 Små eller store produkter barna lager 

 Barnas permer, følger barna gjennom hele   
barnehageløpet 

 Bruke avdelingsmøter, ped.ledermøter  og 
personalmøter 

 Underveis vurderes eget og avdelingenes  
arbeid, både muntlig  og skriftlig 

 Vi bruker ulike observasjoner av barnegruppa  
og livet i barnehagen for å kartlegge om vi er på 
rett vei, og hvordan vi evt. kan  endre kursen 

 Hver ny periodeplan starter med et tilbakeblikk 
og en enkel vurdering av forrige periode 

 Vi har foreldresamtaler og foreldremøter 

 
 

Førskole-
klubben 

 

 Gi barna et grunnlag som gjør 
overgangen til skolen så trygg og 
smidig som mulig 

 Kunne ta i mot og  gjennomføre 
beskjeder 

 Lytte  

 Øve seg i å samarbeide  

 Lek 

 Bruk av skogen som læringsarena 

 Papir, blyant, saks 

 Maling 

 Praktiske oppgaver 

 Samlinger 
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 Selvstendighet i praktiske 
situasjoner, som f.eks  
påkledning. 

 Bli noe kjent med bruk av digitale 
verktøy som pc og kamera 

 Sanger, rim og regler 

 Høytlesning 

 «Skrivedans» 

 Pc og kamera 

 «Tarkus» (trafikk) 

 Lengre turer/utflukter 

 Turer til skolen, særlig på vårparten 

 Generasjonssang og evt annet som tilbys av 
opplegg 

 Lillehammer kommune sitt hefte om innhold i 
5-årsgruppene gir oss føringer for vårt arbeid 
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Ansatte: 
 

 Styrer: 
Tone Tande Petersen 
 

 Røyskatten: 
Anne Heier                 pedagogisk leder og nestleder 
Nina Holte-Davidsen    pedagogisk leder 
Tone Thomassen          pedagogisk leder 
Anne Skrefsrud             assistent 
Inger Kristiansen           assistent 
Wenche Vermund        assistent 
Mona I. Haug                  assistent 

 

 Marihøna: 
Liv Lerberg                     pedagogisk leder 
Wenke Sørby Johansen  pedagogisk leder 
Monica A. Løkstad         assistent 
Britt S. Hov                      barnepleier 

 

 Revehiet: 
Maria P Næstad            pedagogisk leder 
Anne Taraldhagen        assistent 
Kari Madsbakken Bryhn  barnepleier 
Wenche Vermund        assistent 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Planleggingsdager 2016/2017 
 

 18. og 19.august 2016 

 28.oktober 2016 

 2.januar 2017 

 26.mai 2017 
Disse dagene holder barnehagen stengt. 
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KALENDER/ÅRSHJUL:              
      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Oversikt over viktige aktiviteter og kulturbegivenheter dette året:  
 

AUGUST : Planleggingsdager 18. og 19. august 

   

SEPTEMBER : Fellessamling fredag 30. september 

  

OKTOBER : Fotografering tirsdag 11. oktober 

 Foreldremøte torsdag 13.oktober 

  Fellessamling torsdag 27. oktober 

 Foreldrekaffe på alle avdelingene i løpet av oktober / november 

  Brannøvelse 

  

NOVEMBER : Felles adventssamling fredag 25. november 

  

DESEMBER : Lucia tirsdag 13. desember m/ foreldrekaffe for Marihøna og Revehiet 

 Julefrokost for Røyskatten m/foreldre uke 50 

  Nissefest fredag 16. desember 

 Besøk fra kirka uke 51 

  Julebord for barn og ansatte på formiddagen tirsdag 20. desember 

  

JANUAR : Planleggingsdag mandag 2. januar 

 Fellessamling fredag 27. januar 

  

FEBRUAR : Karneval fredag 24. februar 

   

MARS : Fellessamling fredag 17.mars  

  Aktivitetsdag / utedag for hele barnehagen 

  

APRIL : Fellessamling med påsketema fredag 7. april 

 Påskesamling med besøk fra kirka 

  

MAI : Felles 17.maisamling tirsdag 16. mai 

 Ha med en venn dag 

 Planleggingsdag fredag 26. mai 

  

JUNI : Sommerfest for barn, foreldre og personale 

 Felles tur for hele barnehagen 
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Kontaktinformasjon 
Navn på barnehage: 

Røyslimoen barnehage 
 

Styrer : 
Tone Tande Petersen 

 
Adresse: 

Granittlia 2 
 

Tlf.: 
61247545 (kontor) 

 
Barnehagens e-postadresse: 

røyslimoen.barnehage.postmottak@lillehammer.kommune.no 
 
 

Besøk www.lillehammer.kommune.no/Røyslimoenbarnehage 
for mer info om barnehagen og hva som skjer  

 
 

Er du på Facebook:  
Gå gjerne inn og klikk «liker» på barnehagens facebookprofil! 

 
 
 
 
 

 
 

mailto:røyslimoen.barnehage.postmottak@lillehammer.kommune.no
http://www.lillehammer.kommune.no/Røyslimoenbarnehage
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           Vedlegg 1 

PROGRESJONSPLAN - FAGOMRÅDENE 
Antall år barnet går i barnehage før skolestart kan variere. Likevel skal aktivitetene tilpasses og 
forbeholdes de enkelte aldersgruppene. Alle barn skal ikke nødvendigvis være med på alt. 
Barnehagen skal skape en progresjon i innholdet og bidra til utfordringer for barna, slik at de til 
enhver tid har noe strekke seg etter.  Opplevelser, aktiviteter og utfordringer skal øke i takt med 
alder og modning. Det er de ansattes ansvar at denne progresjonen finner sted.  
Progresjonsplanen beskriver hvordan barnehagen jobber med de syv fagområdene som er beskrevet 
i Rammeplanen. Planen skal også synliggjøre hvordan barnehagen jobber med overgangen 
barnehage-skole og satsningsområdene som er beskrevet på s. 6 og 7. 

Røyslimoen barnehage jobber med de 7 fagområdene på følgende måte:   

(både generelt og for inneværende år) 

 

Kommunikasjon, språk og tekst 

Røyskatten 1-2 år: 
 Voksne som språklige 

rollemodeller 

 Barna skal få et så godt 
og  velutviklet språk 
som mulig ut i fra alder 
og språklig bakgrunn  

 Barnehagen har en 
egen språkkontakt som 
deltar på møter for alle 
språk-kontaktene i de   
kommunale 
barnehagene 

 Enkle samtaler om 
opplevelser og følelser. 
Snakke om det vi gjør 
og det barna kjenner. 

 Samlingsstunder 
Sanger med og uten 
bevegelser, enkle bøker 
og fortellinger 

 Sang, rim og regler 

 Billedbøker, 
høytlesning i grupper 
og for enkeltbarn 

 Bruk av konkreter til 
historier 

 Lære begreper og ord 
gjennom daglige 
rutiner og gjøremål 

 Ta oss tid og skape 
rolige omsorgs-

Revehiet 2-4 år: 
 Vi har fokus på 

videreutvikling av 
begrepforståelsen 

 Barna skal, med 
voksenstøtte, få øve seg 
i å bruke språket til bla. å 
uttrykke følelser, behov 
og erfaringer, til å løse 
konflikter og til å skape 
positive relasjoner i lek 

 Samtaler i 
hverdagssituasjoner og i 
planlagte aktiviteter 

 Samlingsstunder med 
sang, eventyr og 
høytlesning 

 Voksne kommer aldri 
tomhendt til samling – vi 
bruker for eksempel 
språkposer og konkreter 

 Vi lytter til lyder i 
språket, for eksempel 
ved å klappe stavelser i 
eget navn 

 Vi tuller og tøyser med 
språket, bla med hjelp av 
rim og regler 

 Vi har alfabetet synlig på 
avdelingen 

 Vi har bøker, spill og 
puslespill i barnehøyde 

Marihøna 4-6 år: 
 Samtaler i hverdagen. 

 Samlingsstund: Vi leser, 
snakker sammen, 
forteller, synger m.m. En 
fin ramme for 
temaformidling og 
fellesskap 

 Lytteleker 

 Høytlesning,- med og 
uten bilder til. 
Fortsettelsesbok for 
førskolebarna.  

 Bøker tilgjengelig for 
barna. 

 Skrive ned barnas egne 
historier. 

 Rim og regler; lage rimord 
selv. 

 Bruke konkreter. 

 Sanger. 

 Bruke spill tilpasset alder. 
De fleste spill og 
puslespill er til enhver tid  
tilgjengelig for barna. 

 Enkle rollespill 

 Bruke noen ord i 
hverdagen på de ulike 
språkene som er 
representert på 
avdelingen, sammen med 
bilder, for å bli litt kjent 
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situasjoner 

 Non-verbal 
kommunikasjon 

              Blikk-kontakt 

med hverandres språk. 

 Språkgrupper: mindre 
grupper, der språket er i 
fokus. 

 Vi har alfabetet synlig på 
avdelingen. 

 

Kropp, bevegelse og helse 

Røyskatten 1-2 år: 
 Lek inne og ute 

 Hinderløype. Vi legger 
opp til variert 
bevegelseslek med 
bruk av ulike apparater 
og utstyr 

 Minirøris, 
bevegelseslek, dans, 
sangleker 

 Turer i skogen og 
nærmiljøet 

 Aketurer, snølek 

 Lære om egen kropp 
gjennom ulike opplegg 
og hverdagssituasjoner 
i barnehagen 

 Sunt kosthold, 
søvn/hvile 

 Lære barna om 
håndvask og hygiene 

 Selvstendighetstrening 
under måltid og 
påkledning. Gi barna 
tid og mulighet til å 
klare mest mulig selv. 
Eks : klatre opp tripp-
trapp stol, stellebord 
og vognen når de skal 
sove. 

 Bruke sanserommet i 
små grupper  

Revehiet 2-4 år: 
 Vi er ute i all slags vær, i 

alle årstider 

 Vi bruker aktivt 
barnehagens nærmiljø, 
på stadig lengre turer 
bort fra barnehagen 

 Vi har fokus på at barna, 
via motoriske 
utfordringer både inne 
og ute, skal bli kjent med 
kroppen sin og bruke 
den allsidig             

 Vi har kjøkkengruppe 
annenhver uke, der 
barna deltar i matlaging  

 Vi gir barna varierte, 
sunne og gode mat- og 
smaksopplevelser 

 Vi gir barna muligheten 
og tid til å klare mer selv 
i rutinesituasjoner som 
smøremåltid, dogåing og 
påkledning 

 Vi voksne er bevisste på 
å ikke snakke ”over   
hodene” på barna 

Marihøna 4-6 år: 
 Bevegelseslek/sangleker/ 

dans. 

 Hinderløype inne og ute. 

 Minirøris 

 Turer i ulendt terreng,- 
bruke barnehagens 
nærområde. 

 Bruke «sanserommet». 

 Kjøkkengruppe, der barna 
deltar i matlaging inne og 
ute, og i forlengelsen av 
dette, foruten varierte 
smaksopplevelser, lære 
om sunn og usunn mat,  

 Ski/skilek. 

 Gode hygienerutiner, eks. 
håndvask. 

 Selvstendighet i: 
rutinesituasjoner som 
f.eks. påkledning og 
måltider, utføre praktiske 
oppgaver som f.eks. å 
dekke bordet. 

 Ute i all slags vær, hele 
året. 

 

 
 
 

Kunst, kultur og kreativitet  

Røyskatten 1-2 år: 
 Ulike formingsaktiviteter 

med vekt på maling 

 Lage fellesbilder av ulike 
materialer 

 Sang, rim og regler 

Revehiet 2-4 år: 
 Vi har fokus på å 

videreformidle deler av 
vår kulturarv 

 Vi gir barna erfaring 
med ulike materialer 

Marihøna 4-6 år: 
 Litteraturformidling. 

 Turer til Maihaugen. 

 Besøke Kunstmuseet. 

 Tegning og ulike former 
for og teknikker for 
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 La barna bli kjent med 
noen enkle eventyr og 
fortellinger 

 Lytte til musikk. Danse 
og bevege seg til musikk 

 Formidle og dramatisere 
med og for barna 

 Vi støtter opp om barnas 
uttrykk 

  Vi formidler kultur og 
tradisjoner gjennom å å 
markere høytider og 
andre tilstelninger 

 Bruk av gitar og 
rytmeinstrumenter 

og teknikker i 
formingsaktiviteter 

 Vi bruker naturen som 
utgangspunkt for kunst 

 Vi legger til rette for at 
barna får oppleve 
skaperglede 

 Voksne som viser 
rollespill for barna 

 Samlinger med bruk av 
musikk; cd, 
rytmeinstrumenter og 
vår egen sangstemme 

 Vi støtter opp under 
barnas kreative initiativ 

maling; både egenvalgte 
motiver, og motiver 
knyttet til tema. 

 Bruke naturmateriale 

 Musikk: Lytter til ulike 
typer musikk. Bruke 
rytmeinstrumenter. 

 Dans 

 Enkel dramatisering 

 Videreformidle deler av 
vår kulturarv. 

 Gripe tak i barnas eget 
initiativ til å skape. 

Natur, miljø og teknikk  

Røyskatten 1-2 år: 
 Turer i skogen og 

nærmiljøet 

 Oppleve og lære om 
årstidene ute og følge 
opp med aktiviteter inne 

 Samtaler 

 Oppleve ulike former for 
lekemateriell 

 Bruk av ulike 
verktøy/metoder i 
forming 

 Bli kjent med dyr og 
dyrelyder gjennom 
bøker, sanger, konkreter 

 Få kunnskap om enkle 
næringskjeder 

 Enkel kildesortering 

 Duplo, togbane og andre 
konstuksjonsleker 

Revehiet 2-4 år: 
 Vi gir barna kunnskap,  

opplevelser og 
erfaringer gjennom lek 
og læring også         
utenfor 
barnehageporten 

 Vi har våre faste turmål 
i nærområdet – dette 
bidrar til at barna blir 
bevisst på 
årstidsendringer 

 Vi har fokus på 
kildesortering sammen 
med barna 

 Vi forsker på 
naturfenomen som for 
eksempel is og snø 

 Barna som fotografer - 
vi gir barna erfaring 
med å bruke kamera  

Marihøna 4-6 år: 
 Turer. 

 Bruke bålplassen; der vi 
både lager mat og spiser 
mat. 

 Følger naturen gjennom 
året; se, oppleve, lese om, 
studere, undre oss 
sammen. 

 Plukker bær, og bruker 
dem i matlagingen. 

 Bruke naturmateriale i 
ulike aktiviteter. 

 Vi mater fuglene, og lærer 
navnene på dem. 

 Bruk av teknisk verktøy 
som digitalt kamera og pc 

 Melde været 

 

 

Etikk, religion og filosofi 

Røyskatten 1-2 år: 
 Lære barna om empati 

og respekt for hverandre 
og sine egne grenser 

 Lære å forholde seg til 
andre barn, få sosial 
kompetanse gjennom lek 

 Lære å ta hensyn til 
andre, lære seg sosiale 

Revehiet 2-4 år: 
 Samtaler i det daglige 

om hva som er rett og 
galt 

 Voksne henger seg på 
barnas undring, og gir   
ikke den ”ferdige 
løsningen” 

 Vi legger til rette for at 

Marihøna 4-6 år: 
 Markere høytider   

 Bli kjent med kristne 
tradisjoner og 
høytider, samt andre 
tradisjoner og høytider, 
som er representert i 
gruppa. 

 Nære voksne, som legger  
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spilleregler 

 Samlingsstunder 
              Fellessamlinger 

 Jul, påske og 17.mai 
samling. Vi lærer noe om 
kristne tradisjoner og 
høytider 

 Temaarbeid, enkle 
samtaler 

 Lære å vente på tur 

 De voksne hjelper barna 
i å løse konflikter, setter 
ord på det og viser dem 
veien videre 

barna får gode 
samspillserfaringer, 
feks ved å dele inn i 
smågrupper 

 Vi gir barna muligheten 
til å ordne opp selv i 
konflikter, med støtte 
fra voksne 

 Vi gir barna muligheten 
til å bli kjent med 
kristne tradisjoner og 
høytider, samt andre 
tradisjoner og høytider 
som eventuelt er 
representert i 
barnegruppa 

 Vi øver oss på å si fine 
ting til hverandre 

til rette for 
samspillserfaringer, bla 
gjennom lekegrupper, 
men også i frileken. 

 Øve seg på å samarbeide 
om gitte oppgaver og lære 
seg gode måter å løse 
konflikter på; med 
voksenstøtte 

 Hjelpe hverandre. 

 Snakke sammen om ting 
som er hyggelig og ting 
som kan være vanskelig. 

 Voksne som undrer seg 
sammen med barna. 

 Bruke rutinesituasjonene 
aktivt, f.eks. bruke 
måltidet; der vi legger til 
rette for gode samtaler. 

 Øver oss på å si fine ting til 
hverandre. 

 Bruke «Du og jeg og vi to», 
som er et pedagogisk 
opplegg for å utvikle god 
sosial kompetanse, bygge 
gode vennskap. 

 

Nærmiljø og samfunn 

Røyskatten 1-2 år: 
 Familien min. Vi hjelper 

barna å forstå verden 
rundt seg og forholdet 
mellom barnehagen og 
hjemmet. God kontakt 
med alle foreldrene 

 Turer i nærmiljøet og til 
byen 

 Kjøre buss 

 Ulike transportmidler 

 Samtaler, billedbøker 
sanger 

Revehiet 2-4 år: 
 Vi blir enda bedre kjent 

med nærmiljøet og 
dets muligheter 

 Biblioteksturer 

 Vi jobber aktivt for å 
skape et inkluderende  
miljø som motvirker 
mobbing  

 Vi gir barna noe 
kunnskap om samene 
som urbefolkning i 
Norge, ved at vi 
markerer Samefolkets 
dag 

 På tur har vi stort fokus 
på trafikkvett og enkle 
trafikkregler  

 

Marihøna 4-6 år: 
 Turer i nærmiljøet.  

 Tema: «Byen vår»: hva er 
en by? Hva har en by? Hva 
kan man gjøre i en by? Vi 
vil bli kjent med byen vår 
på forskjellige måter, ikke 
minst ved å ta byturer 
med ulike mål 

 «Generasjonssang»: 
Førskolebarna synger for 
eldre på et bo-og 
servicesenter en fredag i 
måneden. En fin måte å bli 
kjent med noen på tvers 
av generasjoner, og barna 
får erfare og oppleve å få 
være til nytte og glede for 
noen som trenger det. 
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Antall, rom og form   

Røyskatten 1-2 år: 
 Telle (0-10) Vi øver på å 

telle i samlinger og 
aktiviteter 

 Regler og sanger med 
telling i 

 Billedbøker og konkreter, 
vi kan telle det vi ser på 
der 

 Vi teller barna i 
samlingsstund  

 Lære begrep 

 Konstruksjonslek 
Vi sorterer, bygger og 
teller 

Revehiet 2-4 år: 
 Vi verner om 

hverdagsmatematikken
f.eks ved at barna 
hjelper til med å dekke 
bordet (telling, 
plassering) 

 Vi undrer oss over ulike 
former og størrelser 

 Vi sorterer leker etter 
for eksempel farge eller 
størrelse 

 Vi stimulerer barnas 
logiske tenkning 
gjennom bla 
alderstilpassede 
spill/puslespill og ved å 
tegne skattekart 

Marihøna 4-6 år: 
 Lek med bokstaver, antall, 

mengde og form, både i 
hverdagssituasjoner, som 
f.eks. å dekke bordet, telle 
hvor mange barn vi er i 
samling o.l. 

 Formjakt både inne og 
ute. 

 Konstruksjonslek. 

 Regler og sanger med 
telling i. 

 Spill 

 Kalender 

 Eksperimentere:  f.eks. 
leke oss med vann, for å    
lære om mengde. 

 

 
 

 
 

 

 


