
 
 

 

 
Med sølv i hjertet og åpent sinn ønsker vi deg velkommen inn 

 
UT Å PRØVE, UT Å GJØRE 

 



 

 
 

       እንኳዕ ደሓን መፁ (tigrinja)       

  WITAMY W (polsk)          

 Dobrodošli (kroatisk)                         ДОБРОДОШЛИ У(serbisk)                               

�াগত (bengali)                   ยนิดตีอ้นรบัสู ่(thai)                                    
KARIBU (swahili) 

                 SOO DHAWEYN (somali)                   PÊŞXWAZÎ (kurdisk) 

ي 
 Welcome (engelsk)                                (arabisk)  مرحبا بك �ف

      
 

Barnehageåret 2022-2023 huser Sølvstuffen barnehage mellom 40 og 50 barn på to team, Underberget og 
Overberget, fordelt på 4 avdelinger. På Underberget finner du Strossa og Stollen, på Overberget finner du Sølvbarna 

og SmiaogSkjerpet. 

Barnehagens åpningstider er fra 07-16.30 

Telefonnummer til avdelingene 

Strossa 46 44 31 79 

Stollen 46 44 31 82 

Sølvbarna 46 44 23 64 

Smia og Skjerpet 46 44 23 80 
 

 

Kontaktinformasjon styrer; 

Heidi Aggvin Løchen  
telefon 46 41 34 82 

mail styrer@stuffen.no 
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STYRERS FORORD 
Som styrer i Sølvstuffen barnehage er jeg stolt over å få arbeide i en barnehage hvor mangfoldet synliggjøres som en 
naturlig del av hverdagen, hvor barna opplever at forskjeller og likheter hånd i hånd skaper et godt og trygt miljø og 
hvor det enkelte barnet ivaretas med søkelys på sin egenverdi i sosialt samspill med små og store.  

Vi jobber med et tydelig fokus på språk og kommunikasjon. Vi jobber aktivt for å gi barna muligheter til medvirkning. 
Vi jobber målrettet med søkelys på utvikling av sosial kompetanse. Vi setter søkelys på tilrettelegging for et godt 
lekemiljø. Disse punktene bidrar sterkt til å gjøre Sølvstuffen barnehage til et godt sted for barn å være, med store 
muligheter for trygghet, trivsel og utvikling. 

Med sin beliggenhet midt i byen, med et variert og flott uteområde «Verdens Ende», i tillegg til nærheten til flotte 
turområder blant annet i Funkelia, er uteaktiviteter og uteliv en viktig del av barnehagehverdagen i Sølvstuffen 
barnehage.  

 

Dette barnehageåret har vi valgt oss fokusområdet «Ut å prøve, ut å gjøre». Vi skal ha fokus på natur, miljø og 
resirkulering. Vi skal utforske, forsøke, lære, samarbeide, skape vennskap og tilhørighet. Vi ønsker å gi barna 
naturopplevelser og muligheten til å bli kjent med naturens mangfold og ta med oss «innendørs aktiviteter» 
utendørs. Vi skal samarbeide med barnehager i Spania, Hellas, Slovakia, Danmark, Nord Makedonia, Portugal og 
Kypros i to spennende Erasmus+ - prosjekter.  

 

Jeg vil oppfordrer alle til å gjøre seg kjent med rammeplanens innhold. Rammeplanen danner grunnlag for alt 
arbeidet vi gjør i barnehagen. Rammeplanen kan lastes ned på www.Regjeringen.no. 

 

Kongsberg, 25. august 2022 

Heidi Aggvin Løchen 

 

  

http://www.regjeringen.no/


 

HOVEDTEMA 2022/2023 

 «UT Å PRØVE, UT Å GJØRE»   

 

 
Naturfaglig læring begynner med erfaring og sansing av nesten alt som finnes i omgivelsene. Barnet oppdager at 
ballen triller, og at fuglen kan fly. Det ser at «sola står opp», og at snøen faller og barnet stiller spørsmål: Hva, 
hvordan og hvorfor? Barnet utforsker sammenhenger og prøver hele tiden å skape mening i verden. Tenk med hvilke 
glede og latter barn leker «borte, borte – titt, titt»! Det er en lek med glede og moro som mål, men den gir også 
viktig erfaring om verden og omgivelsene. Vi blir ikke borte selv om vi er ute av syne et øyeblikk. Barn utforsker sine 
omgivelser og er fra første øyeblikk undrende og spørrende. Når de ser en sølepytt, er det nesten umulig ikke å 
hoppe for å finne ut hvor mye og hvor langt spruten går. De ønsker å finne ut hvordan omgivelsene vil reagere på det 
de gjør. Barnets spørsmål om verden flyter naturlig og kontinuerlig. De stiller spørsmål nesten på linje med en 
naturviter. Husker du din egen nysgjerrighet og dine egne spørsmål fra du var liten? Hvorfor er himmelen blå? Hvor 
kommer torden fra? Hvor blir det av oss når vi dør? Hvorfor får ikke katter valper?  

 

Naturfag handler blant annet om å utforske en stubbe og å studere vann som renner og stoffer som blander seg. Det 
handler om å bli kjent med egen kropp og om hvorfor fly kan fly. Naturfag for barn er lukter, farger, sanseinntrykk og 
opplevelser. Naturfag handler om hvorfor verden er som den er. (fra Forskerfrøboka) 

 

Kjennskap til, og kunnskap om naturfag bidrar til allsidig utvikling, opplevelse av tilhørighet, styrker konsentrasjonen 
og bidrar til god helse. Naturen lokker oss til utforsking, gir oss nye oppdagelser og mulighet til å utfolde oss. Barn 
lærer gjennom å bruke kroppen. Gjennom kropp og bevegelse lærer de om seg selv og miljøet rundt seg. 

 

Når vi dette barnehageårets skal jobbe med utgangspunkt i hovedtemaet som vi har kalt «Ut å prøve, ut å gjøre» vil 
vi i stor grad ta utgangspunkt i barnas nysgjerrighet, kreativitet, vitebegjær og undring og gjennom å sette søkelys på 
disse kvalitetene bidra til at barna lærer og utvikler seg i henhold til rammeplanens krav og innhold.  

 

De ansattes kompetanse og tilstedeværelse skal være en sterk bidragsyter i dette arbeidet. Barna skal få muligheter 
til å forsøke, til å være nysgjerrige og de skal få muligheter til ut å prøve og ut å gjøre, ikke bare bokstavelig talt ut i 
naturen, men ved å utfordre og bli kjent med seg selv som individ. Vi skal som barnehage tilrettelegge for at hvert 
enkelt barn skal hente ut alle sine egenskaper og kvaliteter og vi skal legge til rette for at barnet skal kunne 
videreutvikle alle deler av seg selv. 

  

Barnehagens innhold skal være allsidig og variert, og utformes slik at hvert enkelt barn får opplevelser og 
erfaringer som støtte for sin utvikling av kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Samtidig skal innholdet 
støtte språklig og sosial kompetanse gjennom felles opplevelser og samvær. Barn bør få oppleve at digitale 
verktøy kan være kilde til lek, kommunikasjon og innhenting av kunnskap. Barnehagens arbeidsmåter og 
innhold må ses i sammenheng. Arbeidsformene må støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær. 
Personalet må være lydhøre for barns kunnskapssøking. (RP 2017, s. 27) 
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UT Å PRØVE, 
UT Å GJØRE 

August 

Meg selv og 
de andre 

November 

Mangfold 

Januar og 
februar 

Vinterglede 

 

Desember 

Jul 

September og 
oktober 

Høstglede 

Mars og april 

Vårglede 

Mai, juni og 
juli 

Sommerglede 



 

AUGUST 
Tema Fagområde Innhold Markering 
Meg selv og 
de andre 

Kropp, 
bevegelse  

og helse 

Bli kjent med 
barnehagens og 
avdelingens rutiner, de 
andre barna og 
personalet 

24. august 

Ukrainas nasjonaldag 

 

SEPTEMBER OG OKTOBER 
Tema Fagområde Innhold Markering 
Høstglede Kropp, 

bevegelse  

og helse 

 

Kunst, kultur 

 og 
kreativitet 

De fire 
elementene; 
Luft 
 

Grunnfarge; 
Gul 

 

Søppelmonster; 

Kompostina 

 

Fokus på 
naturens 
ressurser 

16.oktober 

Kompostina bursdag og Matdagen 

24. oktober 

Markere FN-dagen/Barn hjelper 
barn-aksjon 

24.oktober 

Divali(hinduismen) 

28. oktober 

Hallo Venn 

12. september 

Foreldremøte og byttedag 

 

 

 

  



 

NOVEMBER 
Tema Fagområde Innhold Markering 
Mangfold Nærmiljø og 

samfunn 

 

Etikk, religion 

 og filosofi 

De fire 
elementene; 

Vann 

 

Søppelmonster; 

Textilla 

 

Likheter og 
ulikheter 

 

Språk i et  

mangfolds-
perspektiv 

29. november 

Palestinas nasjonaldag 

 

DESEMBER 
Tema Fagområde Innhold Markering 
Jul Kunst, kultur 

og kreativitet 
Grunnfarge; Rød 13. desember 

Luciamarkering 

14. desember 

Nissefest 

21. desember 

Julelunsj 
 

 

  



 

JANUAR OG FEBRUAR 

Tema Fagområde Innhold Markering 
Vinterglede Kommunikasjon, 

språk og tekst 

 

Natur, miljø og 
teknikk 

De fire elementene; 

Vann 

 

Grunnfarge; Blå 

 

Søppelmonster;  

Plastis 

 

Planetene 

 

Snø, is og vann 

1.januar 

Sudans nasjonaldag  

17. januar  

Plastis sin bursdag 

6. februar 

Samenes dag 

11. februar 

Irans nasjonaldag 

15. februar 

Serbias nasjonaldag 

22. februar 

Karneval 
 

 

MARS OG APRIL 
 

 

 

  

Tema Fagområde Innhold Markering 
Vårglede Antall, rom og 

form 

 

Etikk, religion  

og filosofi 

De fire elementene; 

Ild 

 

Søppelmonster; 

Papis 

 

Vårtegn 

 

Vi planter og sår 

6. mars 
Ghanas nasjonaldag 
14. mars 
Papis bursdag og 
Matematikkens dag 
21. mars 
Kurdistans 
Nasjonaldag 
26. mars 
Bangladeshs 
nasjonaldag 
29. mars 
Byttedag og 
påskefrokost 
30. mars 
Påske-eggjakt 
21. april 
Markere 
Earth Day; 
Klimaendringer 
21. april 
Eid(islam) 



 

MAI, JUNI OG JULI 
 
Tema Fagområde Innhold Aktivitet 
Sommerglede Natur, miljø  

og teknikk 
 
Kropp,  
Bevegelse 
og helse 

De fire elementene; Jord 
 
Søppelmonster; 
Metallika 
 
Utehagen 
Planter, vekster og 
småkryp 

3. mai 
Polens nasjonaldag 
16. mai 
17. mai-markering 
24. mai 
Eritreas nasjonaldag 
7.juni 
Sommerfest 
14. juni 
Avslutning Sølvbarna 
1.juli 
Rwanda og Somalias 
nasjonaldag 
13. juli  
Montenegros 
nasjonaldag 
17. juli  
Iraks nasjonaldag 
26. juli 
Liberias nasjonaldag 
30. juli 
Marokkos nasjonaldag 

 

 

  



 

PROSJEKTER 
BARNEHAGEÅRET 2022-2023 ER VI HELDIGE Å FÅ DELTA I TO INTERNASJONALE PROSJEKTER GJENNOM ERASMUS+. 

Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett. Det er verdens største utdanningsprogram og 
støtter mobilitets- og samarbeidsprosjekter på tvers av landegrensene i hele utdanningsløpet. 

Prosjekt 1. 
Tittel; LET’S GET OUTSIDE NOW; BE, LEARN GROW OUTDOORS -GLOW 

Målet med prosjektet er å arbeide for å øke kunnskapen om, og forståelsen for en sammenkobling av meningsfylte 
opplevelser utendørs for å styrke barns læring og tilknytning til naturen.  

I dette prosjektet har vi samarbeidspartnere fra barnehager og organisasjoner i Danmark, Slovakia, Nord Makedonia, 
Portugal og Kypros. Gjennom dette prosjektet jobber vi for å styrke og tilrettelegge for barns evne til læring gjennom 
utendørsaktiviteter.  

I dette prosjektet skal vi være med på å kartlegge behov, kunnskap, mangler og utfordringene i partnerlandene i 
forhold til utendørsaktiviteter i et læringsperspektiv og utvikle idebank om friluftsliv og utendørsaktiviteter som 
skaper læring for ansatte i barnehage. 

PROSJEKT 2. 
Tittel; KIDS + ENVIROMENT + STEM 

Hovedmålet med dette prosjektet er å lære barn i førskolealder miljøvennlig atferd, noe som gjør dem 
oppmerksomme på konsekvensene og påvirkningen av hver enkelt sin adferd i forhold til naturen og miljøet. 

Videre skal arbeidet med dette prosjektet bidra til; 

- å øke barnas kunnskap om og erfaringer med avfallshåndtering og omsorg for miljøet, gjennom STEM-metodikken 
tilpasset deres modningsnivå.  

- å fremme miljøopplæring og bevissthet, vekke interesse for det naturlige miljøet, så vel som dets omsorg.  

- å fremme sosial kompetanse, som samarbeidsvillig og inkludering, for å oppnå felles mål i forhold til ivaretagelse av 
naturen og miljøet.  

- å gi de barnehageansatte kunnskap om miljøopplæring og bruk av STEM-metodikk med sikte på å tilpasse den til 
barn i førskolealder, herunder barn med særskilte behov (med særlig vekt på barn innenfor autismespekteret). 

- å videreutvikle både barn og ansatte som er involvert i prosjektet sin kompetanse innen matematikk, vitenskap og 
teknologi, samt kompetanse i språklig kommunikasjon på engelsk.  

- å utveksle erfaringer og praksis mellom barnehager og organisasjonene innenfor barnehagefeltet, som deltar i 
prosjektet. 

I dette prosjektet har vi samarbeidspartnere fra Spania og Hellas, tre barnehager og to organisasjoner. 

  



 

 

PROSJEKT 3 
Tittel; ALLE MED 

Vi fortsetter å samarbeide med barnehagene i Kongsbergregionen og Sepu (Senter for praksisrettet 
utdanningsforskning) i forhold til prosjektet Alle Med. Prosjekt Alle Med har vi deltatt i siden prosjektstart i 2018. 

Prosjektets hovedmål er økt sosialt og faglig læringsutbytte for alle barn. 

Den overordnede målsettingen i denne strategien er å realisere potensialet for læring hos alle barn i barnehagen og 
elever i skolen. Dette er knyttet til utvikling av både språklige, sosiale og faglige ferdigheter. Utvikling av et godt og 
inkluderende læringsmiljø vil fremme disse målsettingene. Kvaliteten på opplæringen skal styrkes gjennom å øke 
kompetansen hos de ansatte i skole og barnehage på å analysere og identifisere problemområder innenfor praksis 
og følge opp med adekvate og forskningsbaserte tiltak. 

Målene for prosjektet er at alle barn og unge opplever mestring hver dag og at de er ressurser i et inkluderende 
fellesskap som fremmer helse, trivsel, lek og læring, at personalet deltar aktivt i profesjonelle læringsfellesskap samt 
at alle barnehager, skoler og PPT benytter data og forskningsbasert kunnskap for å drive systematisk utvikling av 
læringsmiljøet. 

I løpet av barnehageåret 2022-2023 skal det gjennomføres en kartleggingsundersøkelse blant barn, foreldre og 
ansatte hvor det vil settes søkelys på barns opplevelse av mestring gjennom et inkluderende fellesskap i barnehagen. 

  



 

KALENDER 2022-2023 
Måned Dato og tidspunkt  Hendelse 

August 11. august 

12. august 

Planleggingsdag 

Planleggingsdag 

September 14. september 

14. september  

Foreldremøte 

Møte i samarbeidsutvalget 

Oktober 24. oktober 

21. oktober 

31. oktober  

Høstfest 

Planleggingsdag 

Hallo Venn-feiring 

Foreldresamtaler gjennomføres i løpet av oktober 

November 21. november Møte i samarbeidsutvalget 

Desember 13. desember 

19. desember 

9. desember 

Lucia-markering 

Nissefest 

Julelunsj 

Januar 2. januar Planleggingsdag 

Februar 17. februar Karneval 

Mars 6.mars 

13. mars 

28. mars 

31. mars 

Møte i samarbeidsutvalget 

Foreldremøte 

Påskefrokost 

Påske-egg-jakt 

Foreldresamtaler gjennomføres i løpet av mars 

April 3.-11.april Påskestengt barnehage 

Mai 16. mai 17. mai-markering 

Juni 19. juni 

15. juni 

22. juni 

12. juni 

Møte i samarbeidsutvalget 

Sommerfest 

Avslutning Sølvbarna 

Informasjonsmøte nye foreldre 

Juli UKE 28, 29 OG 30 Feriestengt 
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FORORD 
 

Det er en stor glede å kunne presentere Sølvstuffen barnehages virksomhetsplan for perioden 2022-
2025. 
Barnehagens virksomhetsplan strekker seg over en treårs periode og beskriver våre 
langsiktige- og overordnede kjerneverdier og langsiktige mål når det gjelder å drive en 
barnehage tilrettelagt med et innhold som dekker alle barnehageloven- og rammeplanens 
krav, og favner alle barn, hvert enkelt barn, uavhengig av hvem barnet er. 

Der virksomhetsplanen presenterer langsiktige planer og tanker vil dere se at årsplanen 
beskriver innhold gjennom hvert enkelt barnehageår. 

 

 

 
 

Barnehagens verdigrunnlag skal formidles, praktiseres og 
oppleves i alle deler av barnehagens pedagogiske arbeid.  

Barndommen har en egenverdi, og barnehagen skal ha en 
helhetlig tilnærming til barnas utvikling.  

Barnehagens samfunnsmandat er, i samarbeid og forståelse 
med hjemmet, å ivareta barnas behov for omsorg og lek og 
fremme læring og danning som grunnlag for allsidig 
utvikling. Lek, omsorg, læring og danning skal sees i en 
helhet.  

Å møte barnets behov for omsorg, trygghet, tilhørighet og 
anerkjennelse og sikre at alle barna får ta medvirke i 
fellesskapet er viktige verdier som gjenspeiler seg i 
barnehagehverdagen.  

Barnehagen skal likeledes fremme demokrati, mangfold og 
gjensidig respekt, likestilling, livsmestring og helse. (RP 2017) 
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FNS BARNEKONVENSJON 
Barnekonvensjonen er en internasjonal avtale om barns rettigheter. Barnekonvensjonen blir 
ofte kalt barnas egen grunnlov. FNs barnekonvensjon ligger til grunn for kvalitetskriteriene gitt 
til barnehagene fra lovgivende myndigheter. 

Ved alle handlinger som angår barn som foretas av myndigheter og organisasjoner skal 
barnets beste være et grunnleggende hensyn 

Staten skal sikre at de institusjoner og tjenester som har ansvaret for omsorgen og 
beskyttelsen av barn,  

har den standarden som er fastsatt,  
særlig med hensyn til sikkerhet,  

helse personalets antall og kvalifikasjoner  
samt kvalifisert tilsyn (FNs barnekonvensjon artikkel 3) 

 

Barnekonvensjonen er delt inn i fire hovedområder av rettigheter; 
*Barns rett til liv og helse 
*Barns rett til omsorg og beskyttelse                                                
*Barns rett til deltakelse og innflytelse 
*Barns rett til skolegang og utvikling 
 
Barnekonvensjonen gir alle barn og unge under 18 år rett til å ha en trygg og god oppvekst, 
uansett hvem de er og hvor de bor. De aller fleste land i verden følger barnekonvensjonen. 
Norge bestemte seg for å følge den i 1991. 

Fra 2003 gjelder barnekonvensjonen som norsk lov, og den har en spesiell status fordi den går 
foran andre norske lover om de står mot hverandre. På den måten har Norge sørget for at alle, 
myndigheter, organisasjoner og enkeltpersoner skal følge bestemmelsene i 
barnekonvensjonen. 

Barnekonvensjonen har fire generelle prinsipper, som handler om ikke-diskriminering, barnets 
beste, barnets rett til liv og utvikling og barnets rett til å bli hørt.        
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BARNEHAGELOVEN § 1 
Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnets behov for omsorg og 
lek, 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. 

VISJON 
Barnehagens visjon «Med sølv i hjertet og åpent sinn ønsker vi deg velkommen inn» danner 
grunnlag for måten vi ønsker å drive barnehage på.  

”Med sølv i hjertet”   

Vår barnehage er tuftet på Kongsbergs unike historie om sølvet - som ifølge sagnet ble funnet 
av gjeterbarna Helga og Jakob i 1624, og som er grunnlaget for byens vekst og utvikling. Det 
skal minne oss om historien og samtidig se fremover til ny vekst, nye muligheter og videre 
utvikling.  

 ”Åpent sinn”  

Dagens samfunn krever sterkere relasjoner på tvers av kulturer, og vi ønsker å ta del i denne 
utviklingen. Vi vil gi barna en selvfølgelighet til mangfoldet, gi dem et åpent sinn og jobbe for å 
forhindre fordommer slik at barna ved skolestart allerede er små verdensborgere.  

 ”Ønsker vi deg velkommen inn”  

I Sølvstuffen tror vi på at et mangfold vil skape trivsel og trygghet gjennom selvfølgeliggjøring 
av variasjon. For barna betyr dette at de vil møte en arena der de kan bli trygge på seg selv i 
møte med andre.  

I Sølvstuffen barnehage har vi medarbeidere som byr på seg selv og har det moro sammen 
med barna og hverandre. Vi har medarbeidere som lar seg rive med i lekens fantasifulle 
verden, med engasjement og evnen til å ivareta her- og- nå- situasjonen som barna befinner 
seg i. Vi er ambisiøse og tørr å tenke store tanker og har store og tydelige målsetninger rundt 
den jobben vi gjør med barna, hver dag. Vi vil møte hvert enkelt individ ut fra sitt ståsted, slik 
at alle blir gitt de beste muligheter. Alt innholdet, og måten vi jobber på i 
barnehagehverdagen, har sitt utspring i rammeplan for barnehager og barnehagens 
pedagogiske grunnsyn. 
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BARNEHAGENS PEDAGOGISK GRUNNSYN 
 

Sølvstuffen barnehage er et trygt sted for alle barn å være, med muligheter for 
gode opplevelser sammen med andre, både barn og voksne. 

I Sølvstuffen barnehage legges det til rette for at alle barna skal få utvikle god 
selvfølelse og ha et positivt syn på seg selv og andre. 

De ansatte i Sølvstuffen barnehage møter alle barna med en positiv og 
anerkjennende holdning og alle barn opplever å bli sett, hørt og ivaretatt ut ifra 

sine egne forutsetninger. 
I Sølvstuffen barnehage er forholdet mellom barn og voksne preget av tillit. Tillit 

oppnås når barnet tas på alvor, og det vises interesse for det barnet gjør eller 
sier. 

I Sølvstuffen barnehage opplever alle barn muligheter til deltakelse og 
medvirkning i barnehagehverdagen. 

I Sølvstuffen barnehage opplever man at det er søkelys på lek og på å skape et 
godt lekemiljø for barna. 

 
 

VÅRE TRE HOVEDMÅL 

VENNSKAP OG FELLESSKAP 
Barna skal støttes og veiledes til å bli bevisst viktige sosiale ferdigheter som å ta andres 
perspektiv, se en sak fra flere synsvinkler og reflektere over egne og andres følelser, 
opplevelser og meninger. 

VENNSKAP OG FELLESSKAP 
I barnehagen skal alle barn kunne erfare å være betydningsfulle for fellesskapet og å være i 
positivt samspill med barn og voksne 

SPRÅK OG SPRÅKSTIMULERING 
Alle barna skal oppleve et rikt og variert språkmiljø i barnehagen 

Barnehagen skal fremme barnas norskspråklige kompetanse og samtidig skal barnehagen støtte 
barns bruk av morsmål 

NATUR OG MILJØ 
Alle barna skal erfare og utvikle glede over å være ute i naturen, og ta ansvar for å ta vare på 
miljøet rundt oss 

3   
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Sosial kompetanse er en forutsetning for å fungere godt sammen med andre og omfatter 
ferdigheter, kunnskaper og holdninger som utvikles gjennom sosialt samspill, derfor jobber vi 
aktivt med sosial kompetanse for å fremme vennskap og fellesskap i barnehagen. 

 

I Sølvstuffen barnehage skal alle barn kunne erfare å være betydningsfulle for fellesskapet og å 
være i positivt samspill med barn og voksne. Vi jobber aktivt for å legge til rette for utvikling av 
vennskap og sosialt samspill. Barnas selvfølelse skal støttes, samtidig som de skal få hjelp til å 
mestre balansen mellom å ivareta egne behov og det å ta hensyn til andres behov. 

Nøkkelord for sosial kompetanse er; 

- Empati og rolletaking; Å kunne sette seg inn i andres situasjon, ha forståelse for at 
andre har følelser og ønsker 

- Prososial atferd; Være en god venn, støtte og oppmuntre andre uten å sette seg selv 
først. 

- Selvkontroll; Kunne klare å utsette egne ønsker og behov, la andre få styre leken 
- Selvhevdelse; Våge å si ifra, stole på seg selv og uttrykke egne ønsker og behov på en 

god måte 
- Lek, glede og humor; Lek skal være lystbetont, man skal fryde seg og ha det bra 

sammen. Lek skal være en god opplevelse for alle involverte. 
 

Som voksne skal vi være gode rollemodeller for barna i samspill mellom seg selv og andre barn 
og voksne. 

NATUR OG MILJØ 
 

Barnehagen skal bidra til at barna blir glade i naturen og får erfaringer med naturen som 
fremmer evnen til å orientere seg og oppholde seg i naturen til ulike årstider. Barnehagen skal 
legge til rette for at barna kan få et mangfold av naturopplevelser og få oppleve naturen som 
arena for lek og læring. 

Alle barna skal erfare og utvikle glede over å være ute i naturen, og ta ansvar for å ta vare på miljøet 
rundt oss. 

I Sølvstuffen barnehage er vi opptatt av at barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. 

Barna skal få naturopplevelser og bli kjent med naturens mangfold. 

Gjennom deltagelse i Erasmus+prosjektet «GLOW» skal vi ha et bredt fokus på natur og uteliv. 
Gjennom deltagelse i prosjektet «KIDS+ENVIROMENT+STEM» skal vi jobbe aktivt for å fremme fokus på 
natur og miljø. 

Gjennom deltagelsen i begge prosjektene har vi som mål å videreutvikle vårt arbeide med å 
tilrettelegge for å skape gode, utviklende og stimulerende aktiviteter ute i naturen som gjør barna i 
stand til å glede seg over naturens mangfold og muligheter. Barna skal også få stifte bekjentskap med 
hvordan hvert enkelt individ kan være en viktig bidragsyter i forhold til bærekraftig utvikling og 
ivaretagelse av miljøet i et fremtidsperspektiv.  

SPRÅK OG SPRÅKSTIMULERING 
Alle barna skal oppleve et rikt og variert språkmiljø i barnehagen. 
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Barnehagen skal fremme barnas norskspråklige kompetanse og samtidig skal barnehagen støtte barns 
bruk av morsmål. 

 
 
Å lære språket er noe av det viktigste som skjer i et barns liv. Gjennom språket lærer vi å forstå 
verden. Gjennom språket får vi økende innsikt i oss selv. Gjennom språket trer vi inn i 
fellesskapet med andre mennesker og får del i språksamfunnets kultur. Språket gir identitet og 
tilhørighet. Språket er avgjørende for den intellektuelle, emosjonelle og sosiale utviklingen. 
(Anne Høigård) 
 
En dag i barnehagen består av utallige hverdagssituasjoner der barna kan bruke språket aktivt, 
og et godt språkstimulerende miljø preges av at personalet bruker språket i samspill med 
barna hele dagen. De voksnes innsats er viktig, og de er språkmodeller for barna. Personalet 
skal også legge til rette for språklig samhandling barna imellom. Rundt matbordet går for 
eksempel samtalen mellom barna og de voksne, og i leken bruker barna språket når de 
kommuniserer med hverandre. I garderoben bruker de voksne og barna navn på klærne og 
snakker om det de gjør, og de snakker sammen om felles opplevelser eller om noe som skal skje 
senere på dagen. Det meste og viktigste av språkstimuleringsarbeidet i barnehagen skjer gjennom slike 
hverdagsaktiviteter, og ulike innfallsvinkler og metoder kan være egnet til å engasjere barna i språklige 
aktiviteter. 

 

 

Progresjonsplan språk 

Beskrivelse av progresjonsplanen: 
Mål med progresjonsplan i Sølvstuffen barnehage er at den skal sikre systematisk bruk av 
språket, og med dette støtte barnas språklige utvikling.  Barna kommer med forskjellige 

Barna skal; Som voksen skal jeg; 
-lære seg å bruke språket til å skape 
relasjoner, delta i og utvikle leken og som 
redskap til å løse konflikter 
- møte et mangfold av eventyr, 
fortellinger, sagn og uttrykksformer 
-få høre eventyr på ulike språk 
-være med på å lage eventyr 
-oppleve spenning og glede ved 
høytlesning, fortelling, sang og samtale 
-få muligheter til å improvisere og 
eksperimentere med rim, rytme, lyder og 
ord 

-være bevisst min rolle som språklig forbilde i 
form av å snakke rolig, enkelt og tydelig 
-gir barna tid til å kunne uttrykke seg 
-være en god lytter når barna snakker 
- stille åpne spørsmål til barna slik at de må 
formulere egne setninger/uttrykk for å gjøre seg 
forstått 
-aktivt ta i bruk hjelpemidler slik at barna kan få 
møte fortellinger på eget morsmål 
-vise nysgjerrighet over barnas flerspråklighet, på 
deres premisser 
-bruke konkretiseringsmidler for at barna skal 
bedre forstå ulike begreper 
-være nysgjerrig på og aktivt inkludere både 
nasjonale og internasjonale kulturelle uttrykk 
(som dans, musikk osv.) 

Alle barn skal få språkstimulering gjennom barnehagehverdagen, og alle barn skal få 
delta i aktiviteter som fremmer kommunikasjon og en helthetlig språkutvikling (RP, 2017 
s 23) 
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språklige forutsetninger til barnehagen, derfor vil det være variasjon i hvor barnet trenger 
støtte og språklig stimulering. Alder her vil bare være retningsgivende. Språk, om det er 
verbalt eller nonverbalt, er et viktig middel til å forstå og bli forstått, og kan gi grunnlag for 
barnets livskvalitet, vi bør derfor gi barnet et rikt språklig læringsmiljø. Progresjonsplanen gir 
ideer til systematisk arbeide med språk. Men det viktigste vi kan gi barna er en lekende 
holdning til kommunikasjon og språk. Det skal være trygt å formidle hvem man er, og hva man 
tenker. 

Slik jobber vi for å nå målene; 

Vi bruker språket aktivt og bevisst i hverdagssamtalene 
Vi bruker det metodiske opplegget Bravo-leken 

Vi bruker bildekort for å forsterke språket 
Vi jobber med rim og regler 

Vi bruker bilder når vi jobber med ulike om tema og snakker rundt dette 
Vi bruker samtaler til refleksjon over det som har skjedd 

Vi setter bevegelser til sanger 
Vi jobber aktivt med bruk av turtaking 

 
1-3 år 

Ha gode samtaler: 

Vi stiller barna åpne spørsmål, og venter på respons, gjerne non verbal (turtaking). Ingen 
korrigeringer. La barna gi uttrykk for en opplevelse. Vi gjentar og legger til en kommentar. 
(Utvider) 

Det er viktig å prioritere hverdagssamtaler med barna, og inkluder de andre barna. 

De yngste barna er avhengig av den konkrete situasjonen de er i, og samtaler om det som er 
rundt dem «her og nå». 

Bruke rim, regler, dikt og sang: 

Rim, rytme, bevegelse, klang og lydmalende ord kan gi oss sanseinntrykk og estetiske 
opplevelser.  

Språklige bilder kan skape slike opplevelser, når ikke-menneskelige fenomener blir tillagt 
menneskelige egenskaper. 

For de minste barna er språkleken også fysisk, for eksempel i «ride ranke»- og «klappe søte»-
leker. Slike leker gir barn verdifulle erfaringer med rim og rytme, knyttet til det å utfolde seg 
kroppslig. 

Bruk av rim, regler og sanger er positivt for språkutviklingen for alle barn, også fordi man 
gjerne bruker de samme tekstene om og om igjen. 

Regler og sang kan sies å være en «snarvei» inn i språket. Det gjelder også for de tospråklige 
barna. De kan være med i sang, og de kan være med og si fram regler, uten at de nødvendigvis 
forstår alle ordene. Rim og regler likestiller barn i glede over ord, rytme og bevegelse – alle kan 
være med. 
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Bruke fortellinger, både muntlige og fra bøker: 

Rike erfaringer med høytlesning utvikler barnas ordforråd. 

Barn tilegner seg kunnskaper og erfaringer gjennom bøker, men ikke uten videre. De voksne er 
viktige modeller.  

På småbarnsavdelingen må barn få hjelp til å fortelle (dialogstøtte) fra voksne til å fortelle, det 
samme gjelder barn som er usikre i norsk. 

Barnehagen skal sikre at alle barna som går der får oppleve høytlesning, fortelling og sang. 
Spesielt viktig er det å motivere barn som ikke selv tar initiativ, for det kan være en 
sammenheng mellom lite leseerfaring, dårlig språk og manglende interesse for å lese. 

Barnehagen må ha litteratur på de tospråklige barnas førstespråk, eventuelt bøker med tekst 
både på norsk og førstespråket, såkalt tospråklige bøker. I bildebøker er ord og bilder uløselig 
knyttet til hverandre, og barn får best mulig utbytte av bildeboklesingen bare når de ser og 
hører samtidig, og når de kan studere bildene på nært hold. 

Man kan ha god hjelp av å bruke konkrete gjenstander i formidlingen, særlig når man ikke har 
bilder å vise. Men også for å få forståelse for begrepet. Vi må gripe for å begripe. For å forstå 
noe, må vi kunne sanse det.  

3-6 år 

Ha gode samtaler: 

Førforståelse og forventning motiverer oss for å lese, og det er viktig for at vi skal ha utbytte 
av lesingen. Det gjelder også for barn. Vi bør introdusere ei bok med å si hva den heter, og litt 
om hva den handler om. Barn og voksne kan sammen studere forsidebildet og formulere 
forventningene sine. 

Høytlesning med førskolebarn har ofte en dialogisk form. Vi oppmuntrer dem til å peke på 
ting i bildene, og vi stiller spørsmål som de mestrer å svare på, enten ved peking, kroppsspråk 
eller enkle språklige ytringer. I dialogisk lesing blir barnet vant til å være en aktiv med-leser, og 
den voksne er en viktig modell når det gjelder engasjement og språkbruk. 

Vi spør barna åpne spørsmål, og venter på respons, gjerne non verbal (turtaking). Ingen 
korrigeringer. La barna gi uttrykk for en opplevelse. Vi gjentar og legger til en kommentar. 
(Utvider) 

Det er viktig å prioritere hverdagssamtaler med barna, og inkluder de andre barna. 

Filosofiske samtaler. Her er det ikke svarene som er det avgjørende, men selve drøftingen og 
refleksjonen som barna kommer fram til i dialog med hverandre og med den voksne. Både 
litteratur og filosofi gir barna opplevelser og «råstoff» til å utvikle evnen til undring, fabulering 
og refleksjon. 

Bruke rim, regler, dikt og sang: 

Rim, rytme, bevegelse, klang og lydmalende ord kan gi oss sanseinntrykk og estetiske 
opplevelser. Språket kan oppleves som rart, interessant, vakkert eller stygt. Språklige bilder 
kan skape slike opplevelser, når ikke-menneskelige fenomener blir tillagt menneskelige 
egenskaper. 

Bruk av rim, regler og sanger er positivt for språkutviklingen for alle barn, også fordi man 
gjerne bruker de samme tekstene om og om igjen. 
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Regler og sang kan sies å være en «snarvei» inn i språket. Det gjelder også for de tospråklige 
barna. De kan være med i sang, og de kan være med og si fram regler, uten at de nødvendigvis 
forstår alle ordene. Rim og regler likestiller barn i glede over ord, rytme og bevegelse – alle 
kan være med.  

 
Dersom man vil sikre progresjon i utforskingen av språklyder, er bokstavrimet (allitterasjon) 
særlig interessant. Da lytter man etter ord som starter med den samme språklyden (Postmann  
Pat), og slik lytting og «smaking» på lyder kan være utgangspunkt for både lek og språklig 
refleksjon. «Mitt skip er lastet med» kan være en aktuell lek for de eldste ungene i 
barnehagen. 
 
Barnehagen skal sikre at alle barna som går der, får oppleve høytlesning, fortelling og sang.  

Bruke fortellinger, både muntlige og fra bøker: 

Barnehagen skal ha litteratur på de tospråklige barnas førstespråk, eventuelt bøker med 
tekst både på norsk og førstespråket, såkalt tospråklige bøker. I bildebøker er ord og bilder 
uløselig knyttet til hverandre, og barn får best mulig utbytte av bildeboklesingen bare når de 
ser og hører samtidig, og når de kan studere bildene på nært hold. 

Førforståelse og forventning motiverer oss for å lese, og det er viktig for at vi skal ha utbytte 
av lesingen. Det gjelder også for barn. Vi bør introdusere ei bok med å si hva den heter, og litt 
om hva den handler om. Barn og voksne kan sammen studere forsidebildet og formulere 
forventningene sine.  

Høytlesning med førskolebarn har ofte en dialogisk form. Vi oppmuntrer dem til å peke på 
ting i bildene, og vi stiller spørsmål som de mestrer å svare på, enten ved peking, kroppsspråk 
eller enkle språklige ytringer. 

Det er viktig at den voksne forventer aktiv deltakelse fra barna hun eller han leser for. Blant 
annet kan vi utfordre barna til å lage hypoteser om hvordan handlingen kommer til å utvikle 
seg, «hvordan det kommer til å gå». Det motiverer dem til å utvikle holdninger til det de leser 
om, og til å tenke både logisk og fantasifullt. Barna må gi tankene sine et verbalspråklig 
uttrykk. 

BARNS MEDVIRKNING 
 

I rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver står det at barn i barnehagen har rett til 
medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barna skal jevnlig få mulighet til å delta aktivt i 
planlegging og vurdering av virksomheten. Barns medvirkning er ikke det samme som å 
bestemme. Barns medvirkning handler om å kunne ta demokratiske valg til det beste for 
fellesskapet. Det mest sentrale for at barna skal oppleve medvirkning er en trygg og god 

Barnehagen skal ivareta barnas rett til medvirkning ved å legge til rette for og oppmuntre 
til at barna kan få gitt uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barna skal 
jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens 
virksomhet. Alle barn skal få erfare å få innflytelse på det som skjer i barnehagen. 
Også de yngste barna og barn som kommuniserer på andre måter enn gjennom tale, har 
rett til å gi uttrykk for sine synspunkter på egne vilkår. Barnehagen må observere og følge 
opp alle barns uttrykk og behov (RP 2017, s 27) 
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voksen-barn-relasjon. Kunnskap og kompetanse om denne relasjonen skaper forutsetning for 
at barn får tillit til egne tanker og opplevelser (Bae 1992, 1995, 2004). Barna skal bli møtt med 
en anerkjennende holdning og deres opplevelsesverden skal tas på alvor. Det er slik de kan 
erfare at de har mulighet til å påvirke i et fellesskap og over seg selv som et selvstendig individ. 

I Sølvstuffen barnehage er vi opptatt av å bygge gode relasjoner mellom barn og voksne. For å 
klare dette må barna få muligheter til å medvirke og ha innflytelse i sin egen hverdag. De 
voksne må ha kompetanse på å forstå og tolke barns uttrykk. De må lytte, sette grenser og  

 

ikke gi barn valg som kan være til skade for seg selv eller andre. Barns medvirkning er en måte 
å tilrettelegge for utvikling, for et positivt selvbilde og for sosial kompetanse. Vi tror at 
medvirkning er med på å utvikle barnas selvstendighet ved at de må ta valg og samtidig velge 
bort noe annet. 

I Sølvstuffen barnehage har vi søkelys på barns medvirkning blant annet gjennom følgende; 

*Som voksne tar vi barna på alvor ved å lytte og være åpne for innspill 
*Vi legger opp til samtaler med barna om hvordan det er å være barn i Sølvstuffen barnehage 
*Vi gjennomfører prosjekter med søkelys på barnas ønsker og interesser 
*Vi tar oss tid til å samtale og være delaktige i barnas undringer 
*vi skal inspirere og utfordre barna til nye aktiviteter, flytte grenser for hva som er innenfor 
mulighetens rekkevidde og vise vei gjennom selv å være aktive 
* Vi skal se på enkeltbarnet som aktiv, uttrykksfull deltager samtidig som vi viser 
omsorg/beskytter og tar ansvar for helheten. Det er vi voksne som har ansvaret og vi skal 
bruke vår vurderingsevne slik at barnet skal slippe å bestemme over ting det ikke er modent 
for til å ta ansvar for.                                                                 

 

POSITIVT BARNEHAGEMILJØ 

I barnehagen skal alle barn kunne erfare å være betydningsfulle for fellesskapet og å være i 
positivt samspill med barn og voksne. Sosial kompetanse er en forutsetning for å fungere godt 
sammen med andre, derfor jobber vi aktivt med sosial kompetanse for å fremme vennskap og 
fellesskap i barnehagen. Nøkkelord for sosial kompetanse er; 

- Empati og rolletaking; Å kunne sette seg inn i andres situasjon, ha forståelse for at andre har 
følelser og ønsker 
- Prososial atferd; Være en god venn, støtte og oppmuntre andre uten å sette seg selv først. 
- Selvkontroll; Kunne klare å utsette egne ønsker og behov, la andre få styre leken 

Barnehagen skal ikke godta krenkelser som for eksempel utestenging, mobbing, vold, 
diskriminering og trakassering. Alle som arbeider i barnehagen, skal gripe inn når et 
barn i barnehagen utsettes for slike krenkelser. (Barnehageloven §41 

Barnehagen skal forebygge tilfeller hvor barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø 
ved å arbeide kontinuerlig for å fremme helsen, trivselen, leken og læringen til barna. 
(Barnehageloven § 41) 
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- Selvhevdelse; Våge å si ifra, stole på seg selv og uttrykke egne ønsker og behov på en god 
måte 
- Lek, glede og humor; Lek skal være lystbetont, man skal fryde seg og ha det bra sammen. Lek 
skal være en god opplevelse for alle involverte.  
- Som voksne skal vi være gode rollemodeller for barna i samspill mellom seg selv og andre barn 
og voksne. 
 
Med virkning fra 1. januar 2021 ble det innført egne paragrafer i barnehageloven, kapittel 8, 
psykososialt barnehagemiljø, som sørger for å tydeliggjøre kravet om at alle barn skal ha en 
trygg og god barnehagehverdag.  

§42 Plikt til å sikre at barnehagebarn har et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø(aktivitetsplikten) 
Alle som arbeider i barnehagen, skal følge med på hvordan barna i barnehagen har det. 

Alle som arbeider i barnehagen, skal melde fra til barnehagens styrer dersom de får mistanke 
om eller kjennskap til at et barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø. Styreren skal melde 
fra til barnehageeieren i alvorlige tilfeller. Ved mistanke om eller kjennskap til at et barn ikke 
har et trygt og godt barnehagemiljø skal barnehagen snarest undersøke saken.              

Når et barn eller foreldrene sier at barnet ikke har et trygt og godt barnehagemiljø, skal 
barnehagen undersøke saken og så langt det finnes egnede tiltak, sørge for at barnet får et trygt 
og godt barnehagemiljø. Det samme gjelder når en undersøkelse som barnehagen selv har satt 
i gang viser at barnet ikke har et trygt og godt barnehagemiljø. Tiltakene skal velges på grunnlag 
av konkret og faglig vurdering. 

Kongsberg kommune har utarbeidet planen «Positivt barnehagemiljø», 
https://www.positivtbarnehagemiljo.no/  hvor det beskrives hvordan forebygge og jobbe med 
å forhindre mobbing og krenkelser i barnehage.  I tillegg har vi i Sølvstuffen barnehagen 
utarbeidet egen handlingsplan for å forebygge mobbing og krenkelser. Handlingsplanen finner 
du i MyKid. 

BARNEHAGEN SKAL FREMME DANNING 
Barnehagen skal støtte barna i å forholde seg prøvende og nysgjerrig til omverdenen og 
bidra til å danne grunnlag for modig, selvstendig og ansvarlig deltakelse i demokratiske 
fellesskap. Barnehagen skal fremme samhold og solidaritet samtidig som individuelle 
uttrykk og handlinger skal verdsettes og følges opp. Barnehagen skal bidra til at barna kan 
forstå felles verdier og normer som er viktige for fellesskapet. Barnehagen skal bidra til å 
fremme barnas tilhørighet til samfunn, natur og kultur. (RP, 2017) 

Danning er en livslang prosess som blant annet handler om å utvikle evne til å reflektere over 
egne handlinger og væremåter. Gjennom gode danningsprosesser settes barn i stand til å se 
seg selv som et verdifullt medlem av et større fellesskap. De voksne i barnehagen er aktive 
deltakere i barnas danningsprosess. Gjennom å være gode nok rollemodeller, ha diskusjoner 
og dialoger sammen med barna og vise hva man gjør og hvem man er, veiledes barna i deres 
danningsprosess. 

Barna skal; 

-få delta i beslutningsprosesser og 
utvikling av felles innhold.  

-støttes i å uttrykke synspunkter og 
skape mening i den verden de er en 
del av.  

Som voksen skal jeg; 

-tilrettelegge for meningsfulle opplevelser og støtte barnas 
identitetsutvikling og positive selvforståelse 

-støtte barnas aktivitet, engasjement og deltakelse i 
fellesskapet 

https://www.positivtbarnehagemiljo.no/
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BARNEHAGEN SKAL FREMME LÆRING 

Med utgangspunkt i rammeplanens krav om at barnehagen skal fremme læring er dette et 
område vi skal prioritere å jobbe med gjennom barnehageåret. Dette gjøres ved at personalet 
har god kompetanse på hva som fremmer barns læring og gjennom at det tilrettelegges og 
stimuleres til læring gjennom de aktivitetene vi tilbyr barna i barnehagehverdagen. 

Gjennom vår deltagelse i Erasmus-prosjektet KIDS + ENVIROMENT + STEM skal vi jobbe med 
metodikken STEM som fremmer læring gjennom fokus på barns naturlige nysgjerrighet og 
vitebegjærlighet. 

HVA ER STEM?  
Hva tenker du på når du hører ordene vitenskap, teknologi, ingeniørfag og matematikk? 
Skole? Ligninger? Søvnløse netter før en matteprøve? Eller tenker du på en spennende 
innføring i vitenskap som løser opp verdens underverker, og som oppmuntrer til endeløse 
spørsmål?  

Måten vi oppfatter STEM på, avhenger av våre erfaringer med å vokse opp. Oppfordret 
lærerne deg til å stille spørsmål og finne svar? Tok foreldrene dine deg med til en dam for å 
observere rumpetroll eller for å teste vannstanden etter en tørkeperiode?  

Ut ifra dine egne erfaringer med realfag, kan du være spent eller engstelig for disse fagene. Du 
lurer kanskje på om det virkelig er nødvendig å starte realfagslæring i barnehagen. 
Barndommen bør være tiden for lek, oppdagelse og undring, ikke sant? 

Den gode nyheten er at praktisk realfagsutdanning gjør det mulig for barn å få oppleve en 
verden full av spenning og moro, endeløse ting å lure på og undersøke. Barn ønsker å finne ut 
mer om verden, og som et resultat er de fleste spørsmålene deres relatert til realfag. Små 
barns naturlige nysgjerrighet gjør at de ivrer etter å lære.  

 

-gjennom samspill, dialog, lek og 
utforsking få muligheter til å utvikle 
kritisk tenkning, etisk 
vurderingsevne, evne til å yte 
motstand og  

handlingskompetanse, slik at de kan 
bidra til endringer. 

-synliggjøre og verdsette ulike behov, meninger og 
perspektiver i fellesskapet 

-legge merke til, anerkjenne og følge opp barnas perspektiver 
og handlinger 

-utfordre barnas tenkning og invitere dem inn i utforskende 
samtaler 

-synliggjøre og fremheve mangfold og ulikhet som grunnlag for 
opplevelser, utforsking og læring.  

I barnehagen skal barna oppleve et stimulerende miljø som støtter opp om deres lyst til 
å leke, utforske, lære og mestre. Barnehagen skal introdusere nye situasjoner, temaer, 
fenomener, materiale og redskaper som bidrar til meningsfull samhandling. Barnas 
nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær skal anerkjennes, stimuleres og legges til grunn 
for deres læringsprosesser. Barna skal få undersøke, oppdage og forstå 
sammenhenger, utvide perspektiver og få ny innsikt. Barna skal få bruke hele kroppen 
og alle sanser i sine læringsprosesser. Barnehagen skal bidra til læringsfellesskap der 
barna skal få bidra i egen og andres læring. (RP, 2017 s 22) 
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Utforskende realfagsutdanning de første årene er en samarbeidsprosess som oppfordrer barn 
til å stille spørsmål og utforske sine interesser. På en leken måte blir barn kjent med 
vitenskapelige prosesser og lærer å tenke vitenskapelig. Tidlig fokus på realfag skal ikke ha 
fokus på å lære seg fakta, men pirrer barns nysgjerrighet og vitebegjærlighet.  

 

I tidlig realfagsutdanning tar den voksne rollen som tilrettelegger, som gir barn mulighet til å 
forme sin egen læring og være del av et miljø preget av samspill med andre. Den voksne 
observerer barns individuelle interesser, involverer dem i beslutningstaking og stille spørsmål 
som stimulerer barna sine tankeprosesser. 

Barna skal; 

-oppleve et stimulerende miljø som støtter 
opp om deres lyst til å leke, utforske, lære og 
mestre.  

-introduseres for nye situasjoner, temaer, 
fenomener, materialer og redskaper som 
bidrar til meningsfull samhandling.  

-oppleve at deres nysgjerrighet, kreativitet og 
vitebegjær skal anerkjennes, stimuleres og 
legges til grunn for deres læringsprosesser 

-få undersøke, oppdage og forstå 
sammenhenger, utvide perspektiver og få ny 
innsikt.  

-få bruke hele kroppen og alle sanser i sine 
læringsprosesser.  

Få være delaktige læringsfellesskap der barna 
skal få bidra til egen og andres læring. 

Personalet skal; 

-sørge for et inkluderende fellesskap og legge til 
rette for at barn kan bidra i egen og andres læring 

-legge til rette for helhetlige læringsprosesser som 
fremmer barnas trivsel og allsidige utvikling 

-være oppmerksomme på barnas interesser og 
engasjement og legge til rette for læring i ulike 
situasjoner og aktiviteter 

-støtte og berike barnas initiativ, undring, 
nysgjerrighet, kreativitet, læringslyst og tiltro til egne 
evner 

-utvide barnas erfaringer og sørge for progresjon og 
utvikling i barnehagens innhold 

-støtte barnas refleksjoner rundt situasjoner, temaer 
og fenomener og skape forståelse og mening 
sammen med dem 

-sørge for at alle barn kan få rike og varierte 
opplevelser og erfaringer, utfordringer og 
mestringsopplevelser. 

 

MANGFOLD 

Barnehagen bruker mangfold som en ressurs i det pedagogiske arbeide og støtte, styrke og 
følge opp barna ut fra deres egne kulturelle og individuelle forutsetninger. Vi jobber for å 
fremme respekt for menneskeverdet ved å synliggjøre, verdsette og fremme mangfold og 
gjensidig respekt. 

Barnehagen skal fremme respekt for menneskeverdet ved å synliggjøre, verdsette og 
fremme mangfold og gjensidig respekt. Barna skal få oppleve at det finnes mange måter å 
tenke, handle og leve på. Samtidig skal barnehagen gi felles erfaringer og synliggjøre verdien 
av fellesskapet. Barnehagen skal vise hvordan alle kan lære av hverandre og fremme barnas 
nysgjerrighet og undring over likheter og forskjeller. Barnehagen skal bidra til at alle barn 
føler seg sett og anerkjent for den de er, og synliggjøre den enkeltes plass og verdier i 
fellesskapet. (RP 2017, s 9) 
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Personalet jobber hele tiden med å være gode rollemodeller som sørger for at alle barn blir 
sett og anerkjent for den de er, og vise barna hvordan alle kan lære av hverandre og ta vare på 
hverandre uavhengig av hvem man er. På Overberget gjennomfører vi barnemøter og 
barnesamtaler hvor vi har søkelys på mangfold, respekt og anerkjennelse. 

I barnehagen skal vi markere høytider knyttet til religioner og nasjonaldager som er 
representert i barnehagen i nært samarbeid med barnas foreldre. Foreldrene er en viktig 
ressurs i barnehagens arbeid med språk og kultur. 

 

Barna skal; 

-få rike og varierte opplevelser 

- få muligheter til å ta del i samtale om 
likheter og ulikheter 

-få videreutvikle sin respekt overfor andre 
barn og voksne 

-få oppleve at forskjellige meninger er viktige  

-få kjennskap til ulike lands dyr, mat, språk, 
kultur og musikk 

-få oppleve konkreter av flerkulturelle innslag 
i barnehagehverdagen (rekvisitter som f.eks.; 
leker, bøker, kostymer) 

Som voksen skal jeg; 

-jobbe for å fremme barnas forståelse for 
demokrati og jobbe for at barna skal oppleve å 
være en del av et inkluderende fellesskap der 
alle får anledning til å ytre seg, bli hørt og delta  

-jobbe for å fremme mangfold og ivareta alle 
med respekt og omsorg uavhengig av hvem de 
er 

-bidra til å styrke den enkeltes identitet og 
tilhørighet 

-bidra til at barna møtes med empati og får 
mulighet til å videreutvikle egen empati og evne 
til tilgivelse 

 

LEK 
 

Når barnet sier; 
"I DAG HAR JEG BARE LEKT" 

betyr det at barnet har; 
*Øvd seg på å vente på tur 

*Øvd seg på å ta ulike roller 
*Øvd seg på konfliktløsning 
*Øvd seg på å vise empati 

*Øvd seg på å dele 
*Utviklet språket sitt 

*Samarbeidet 
*Brukt sin kreativitet og fantasi 

*Forhandlet 
*Vært i samspill med andre 

*Utviklet sin sosiale kompetanse 
*Trent sin selvhevdelse 
*Trent sin selvkontroll 

*Knyttet vennskapsbånd 
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Lek, omsorg, læring og danning skal sees i sammenheng. Leken er en arena for språklig og 
sosial samhandling både inne og ute 

«Leken skal ha en sentral plass i barnehagen og lekens egenverdi skal anerkjennes. 
Barnehagen skal gi gode vilkår for lek, vennskap og barns egen kultur» 

Barnehagen skal bidra til at alle barn kan oppleve glede, humor, spenning og engasjement 
gjennom lek alene og sammen med andre (RP, 2017, s. 20)  

Lekens egenverdi skal anerkjennes. Vi leker for å leke mer. Leken er en avansert aktivitet som 
forutsetter mange ferdigheter. Dette er ferdigheter som øker vår livskvalitet og som er 
avgjørende for vår evne til å samhandle med andre mennesker. Leken danner et viktig 
fundament for vår læringskapasitet.  

Vi vet at ferdigheter som kommunikasjon, forhandling, konflikthåndtering, kompromisser, 
fantasi og innlevelse, spontanitet, fleksibilitet, kreativitet, inkludering både læres og styrkes 
gjennom lek.  

Lek skal være kjernen i all barnehagevirksomhet i Norge.  

Lek er barnas foretrukne aktivitet og det mest sentrale i deres livsverden. 

FNs barnekonvensjon stadfester i artikkel 31 barns rett til å leke. 

DE ANSATTE OG LEKEN 
Barna skal erfare at de ansatte inviterer til lek og samspill både ute og inne og at de verner om 
leken, lekemiljøet og barnefelleskapet 

I vår barnehage har de ansatte kompetanse på lek som gjør at;  
-de ansatte har kunnskap om barns rett til lek og forståelse for lekens betydning og lekens 
egenverdi i barns liv 
-de ansatte fremmer et inkluderende miljø der alle barna kan delta i lek og erfare glede i lek 
-de ansatte fremmer rommet som den 3. pedagog, også uterommet. Barna inviteres inn i rom 
hvor leketemaer, lekestasjoner og lekemateriale står i fokus 
-det settes av tid til å inspirere til lek, de ansatte byr på seg selv i lek 
-de ansatte skal observere, støtte, analysere og delta i leken på barnas premisser 
-de ansatte deltar i barns lek på en støttende og utforskende måte 
- de ansatte har kunnskap om hva som kjennetegner barns lek knyttet til alder og modning og 
dette gjenspeiler seg i det fysiske miljøet. 

Barna skal; Som voksen skal jeg; 

-få oppleve at gjennom medvirkning har 
man innflytelse på leken og lekemiljøet i 
barnehagen 

-få oppleve at i barnehagen er det tid til lek 
uten avbrytelser  

-få oppleve at de blir møtt med et lekemiljø 
og tilbud om leke-aktiviteter som gjør at 
alle opplever at de passer inn og har noe å 
tilføre leken 

-bidra til å verne om leken på en måte som viser 
at leken i seg selv har en egenverdi 

-være en aktiv og engasjert bidragsyter for å 
tilrettelegge for gode leke-situasjoner 

-bidra til at barna opplever at i barnehagen går 
lek og læring hånd i hånd 

-bidra til at barn som ikke deltar i leken, holdes 
utenfor eller ødelegger andres lek, gis særskilt 
oppfølging 
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ULIKE FORMER FOR LEK

 

LEK

Konstruksjonslek
I konstruksjonslek bygger barna 

tårn av klosser, lager hus av 
legoklosser eller figurer av 

plastelina. Det viktigste med 
konstruksjonsleken er at barna kan 
få brukt sin fantasi og kan lage ulike 

ting. Konstruksjonslek fremmer 
intelligens, finmotorikk og 

konsentrasjon hos barna, og rundt 
toårsalderen begynner  de å 

komplisere konstruksjonsleken sin

Parallellek
Fra ettårsalderen er det 

parallellek som 
dominerer. Det vil si at 

barna gjerne vil leke det 
samme og helst med 

samme leke. Dette gjør at 
det lett kan oppstå 

konflikter, og barna får 
slikt sett muligheten til å 

utvikle sin 
problemløsningsevne 

Når barnet sier
"I DAG HAR JEG BARE LEKT" 

betyr det at barnet har;
*Øvd seg på å vente på tur

*Øvd seg på å ta ulike roller
*Øvd seg på konfliktløsning
*Øvd seg på å vise empati

*Øvd seg på å dele
*Utviklet språket sitt

*Samarbeidet
*Brukt sin kreativitet og fantasi

*Forhandlet
*Vært i samspill med andre

*Utviklet sin sosiale kompetanse
*Trent sin selvhevdelse
*Trent sin selvkontroll

*Knyttet vennskapsbånd

Regellek
Regellek er lek hvor det er regler 

for hvordan leken skal 
gjennomføres. Regellek omfatter 
alle slags spill og leker der man 

må følge bestemte regler. Det er 
et viktig steg i barnas sosiale 

utvikling at de greier å innordne 
seg reglene som gjelder i slik lek. 

Gjennom
å leke f.eks. "Haien kommer" blir 
barna kjent med egne, andre og 

fellesskapets muligheter og 
begrensninger

Rollelek
Barn vil ofte late som de er i en 

rolle. De kan enten være mor og 
far, hest og hund eller gjerne en 
figur de har sett på tv. Butikklek, 

sykehuslek, dyrlegelek osv. er 
populære aktiviteter som barna kan 

holde på med over lengre tid -
gjerne flere dager. I rollelek prøver 
barna ut forskjellige måter å være 

på, snakke på og oppføre seg på. de 
henter inspirasjon til sin lek og 

fantasi fra andre mennesker og ting 
de ser rundt seg 
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PROGRESJONSPLAN LEK 
Lekens egenverdi skal anerkjennes. Vi leker for å leke mer. De voksne skal være tilgjengelige 
og tilstedeværende i «her og nå» situasjoner. Lek, omsorg, læring og danning skal ses i 
sammenheng. Leken skal ha en sentral plass i barnehagen. Lek er en arena for språklig og 
sosial samhandling både ute og inne. Barnehagen skal bidra til at alle barn kan oppleve GLEDE, 
HUMOR, spenning og engasjement gjennom lek – alene og sammen med andre.  

Alder Mål Slik jobber vi for å nå målene 

1-3 år Barna skal få muligheter til å få begynnende 
erfaring med rollelek. Alene og i samspill med 
andre barn og voksne.  

Barna skal få oppleve å bli anerkjent om de 
ønsker å komme tilbake til leken senere, leke 
litt til og/eller rydde.  

Barna skal få lov til å prøve seg frem, 
utforske, sette ting sammen og rive det ned 
igjen: Opplevelsen «her og nå» er viktigere 
enn et målbart resultat.  

Barna skal oppleve medvirkning gjennom 
non-verbal kommunikasjon 

De voksne skal legge til rette for 
lek; TID, væremåte, rom og 
materialer.  

Rommet som den 3.pedagog, også 
uterommet. Invitere barna inn i 
rom ved å plassere 
leketemaer/lekestasjoner.  

Lekemateriell skal tilpasses alder.  

De voksne skal sette av TID til å 
inspirere til lek.  

De voksne skal fremme et 
inkluderende miljø der alle barna 
kan delta i lek og erfare glede i lek.  

De voksne skal anerkjenne barns 
behov for å kunne komme tilbake 
til leken og sine gryende eller 
etablerte lekerutiner.  

De voksne skal være bevisst i 
hvordan vi plasserer oss i leken. 
Foran, ved siden av eller bak 
posisjon. Veilede barna hvis leken 
medfører uheldige 
samspillsmønstre.  

De voksne skal se etter og 
anerkjenne barn som er i FLOW- 
sonen (hvis barn ikke responderer 
på deg, eller blir veldig sint på deg 
fordi du avbryter). Flow er når barn 
glemmer tid og sted og et øyeblikk 
går over til neste = Lykkefølelse  

De voksne må ha kompetanse på 
lekesignaler («jeg vil leke med deg 
signaler»), slik at vi ikke avbryter et 
gryende vennskap og/eller en 
lekerutine under etablering. Barna 
trenger støtte til å komme videre i 
leken, IKKE avbryte den. De voksne 
skal observere, støtte, analysere og 
delta på barnas premisser. 

3-6 år Målene fra 1-3år gjelder også for 3-6 år 

Barna skal oppleve medvirkning og ha 
innflytelse ved hjelp av verbal 
kommunikasjon.  

Barna skal få mulighet til å øve på 
metakommunikasjon, (snakke om leken de er 
i. Nå er jeg liksom lei meg og du kommer 
liksom inn og sier….osv., osv.)  

Barna skal få mulighet til å starte, verne og 
videreutvikle leken.  

Barna skal få teste ut egne grenser og 
utforske egne meninger i leken.  

Barn skal få bearbeide sine opplevelser 
gjennom lek hvor voksne er støttende stillas 
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SOSIAL KOMPETANSE 
Sosial kompetanse kan defineres som følgende; 

-en forutsetning for verdsetting, vennskap og sosial integrering 

-en ressurs for å mestre stress og problemer 

Sosial kompetanse kan sees på som nøkkelen til fellesskap og særlig fire områder er viktige å 
sette søkelys på i denne sammenheng; 

 

Selvfølelse: å oppleve egenverd, akseptere seg selv, kjenne seg akseptert, oppleve indre 
styrke og ha en positiv holdning til seg selv 

 

Prososial atferd; å ha positive, sosiale holdninger og å kunne utføre handlinger som å 
oppmuntre, bry seg om, vise omsorg, hjelpe til og dele med andre 

 

Selvhevdelse; å kunne hevde seg selv og egne meninger på en god måte, våge å stå imot 
gruppepress, ta initiativ og bli med på lek og samtaler som allerede er i gang, delta 
uoppfordret og invitere andre 

 

Selvkontroll; å kunne tilpasse seg ulike situasjoner, håndtere konflikter og utsette egne 
behov og ønsker i situasjoner som krever turtaking, kompromisser og felles avgjørelser.       

 
 

I arbeidet med barnets sosialiseringsprosess legger vi i Sølvstuffen barnehage til rette for å 
styrke barnets sosiale ferdigheter, holdninger og kunnskaper. 

I vår hverdag legger vi til rette for at; 

Barnet skal kunne ta, og opprettholde kontakt med andre 

Barnet skal utvikle et positivt selvbilde og en positiv holdning til egen læreevne 

Barnet skal utvikle selvstendighet, kreativitet og fleksibilitet 

Barnet skal kunne ta andres rolle og se en sak fra flere synsvinkler 

Barnet skal kunne samarbeide, ta hensyn til og vise omsorg for andre 

Barnet skal lære seg å selv bidra til å utforme positive normer for samhandling 

Barnet skal utvikle et godt muntlig språk, tegnspråk, symbolspråk eller total kommunikasjon 

Barnet skal lære seg å kommunisere effektivt på ulike plan  

 

(Kari Pape, 2002) 
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PROGRESJONSPLAN SOSIAL KOMPETANSE 

 
Alder Prosessmål Verktøy/personale 

1-2 år *Viser ulike følelser  
*Samspill i” titt-tei”-lek  
*Smiler og viser glede  
*Søker andre barn og voksne  
*Takler adskillelse 
*Stell – måltid – hvile er en god 
opplevelse  
*Begynnende samspill, turtaking  
*Utforsker gjenstander og leketøy  
*Er aktiv i grovmotorisk lek, tumlelek 

*Skaper trygghet og tilgjengelighet 
fysisk og psykisk 
*Gi barna ulike leker og materiell 
*Gi bekreftelse på barnets initiativ 
*Rom og tid for tumleleken 
*Kunnskap om barnas tumlelek 
*Respekt for barns følelser 
*Sette ord på glad-lei seg 
*Være aktive i samspill med barna 

2-3 år *Gjør krav på sine leker  
*” Gir” fra seg leker til andre barn  
*Tør å vise følelser  
*Liker å være sammen med andre barn 
*Finner trygghet i nye situasjoner  
*Samarbeidsvillig i aktiviteter  
*Har evne til empati (f.eks. ser når andre 
blir lei seg)  
*Kan motta og forstå en beskjed  
*Kan holde oppmerksomheten over 
kortere tid  
*Prøver ut leketøy, funksjonslek  
*Leker parallell-lek, imiterer  
*Har et variert lekerepertoar  
*Begynnende late-som-om-lek 

*Være til stede og bekrefte barnas 
lek 
*Lære barna å være inkluderende  
*Tilby ulike leker/lære barna ulike 
leker  
*Være bevisst i ord og handling  

*Opptre høflig-lære barna om 
høflighet 

3-4 år *Har et rikt indre liv, har fantasi  
*Tar kontakt med andre  
*Blir tatt kontakt med av andre barn  
*Utvikler vennskapsbånd  
*Behersker” på liksom”-leken, evne til å 
gå inn i ulike roller, rollelek  
*Mestrer tur-taking 
*Viser empati (f.eks. trøster når andre 
gråter)  
*Bruker lokaler og leker allsidig  
*Gir uttrykk for mestringsglede  
*Tar initiativ til alenelek  
*Blir værende i leken over tid 
*Deltar i aktiviteter  
*Leker i samspill med andre barn  
*Tar initiativ til alene-lek  
*Mer utholdende i leken 

*Støtte og inspirere barna i leken  
*Være en tydelig rollemodell 
*Være gode mot hverandre 

 

4-5 år *Forstår og behersker de” sosiale 
spillereglene”, evne til samspill og 
samlek  
 

*Har kunnskap om barns 
lek/lekesignaler 
*Har kjennskap til barnekulturen 
*Evner å hjelpe barn inn i lek  
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*Har en viss selvkontroll, viser følelser 
uten at det går utover andre 
*Deltar i regelleker  
*Er ikke avhengig av voksne i lek  
*Har knyttet vennskapsbånd  
*Tørr å prøve ting, og takler utfordringer  
*Kan holde oppmerksomheten over 
lengre tid  
*Takler overgang fra en aktivitet til en 
annen 
 *Har kunnskap om seg selv 
 *Er selvstendig i hverdagsaktiviteter 
 *Deltar i konstruksjonslek, rollelek og 
regellek  
*Forstår lekesignaler 

5-6 år *Mottar og forstår en kollektiv beskjed 

 *Kan utføre prososiale handlinger (som 
er til nytte for andre)  

*Viser akseptable følelsesuttrykk  

*Er initiativrik og sosialt aktiv uten å 
opptre som «verdensmester” eller trykke 
andre ned  

*Viser forståelse for at alle er likeverdige 

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

*Tør å protestere, argumentere og 
hevde egne synspunkt 

 *Tar kontakt på en positiv måte  

*Viser positiv selvhevdelse  

*Viser trygghet  

*Innretter seg etter ordensrutiner 

*Tar imot enkle ansvarsoppgave 

*Deltar i enkel konfliktløsning  

*Kjenner sine sterke og svake sider, er 
bevisst på hva en mestrer  

*Er bevisst om hvordan en lærer noe 
nytt  

*Lar seg rive med i rollelek, viser glede 
og kan spøke 

*Leker mer avansert konstruksjonslek 
med innslag fra virkeligheten 

 *Mer selvstendig i regel-lek, mestrer 
enkle spill og leker, med mindre 
voksenstøtte enn før 

*Tilføre ting i leken for å 
opprettholde leken 

*Tilby å fortsette leken 

*Gi barna ansvar for å mestre 
reglene 

*Være inkluderende 

*Vise respekt for store og små og ha 
fokus på at alle skal behandles 
likeverdig  
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RAMMEPLANENS FAGOMRÅDER 
Gjennom Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver er vi forpliktet til å jobbe med 
sju fagområder gjennom året. Disse områdene vil sjeldent bli representert alene, men gå på 
tvers av hverandre i arbeide med temaer, og ellers i barnehagehverdagen. Fagområdene skal 
tilpasses barnas alder, interesser og barnegruppens sammensetning. 

 

1-2 år

Kommunikasjon, språk og tekst
-forstå korte beskjeder og begrep

-uttrykke følelser
-lære enkle sanger

-bruke enkle billedbøker
-kjenne igjen sitt eget navn samt navn på andre barn 

og voksne

Kropp, mat bevegelse og 
helse

-Lære å gå, hoppe, løpe, krype 
og klatre

-turer i variert terreng
-beveglese til musikk og 

beveglesesleker
-kroppsbevissthet, øre, nese, 

munn, armer, bein, mage, 
rompe

Etikk, religion og filosofi
-oppleve høytider og 

tradisjoner
-oppleve grunnleggende 

normer og verdier
-undre seg

Kunst, kultur og kreativitet
-delta i enkle 

formingsaktiviteter
-oppleve sanger, rim, regler 

og eventyr
-ta i bruk enkle 

rytmeinstrumenter

Natur, miljø og teknologi
-leke ute

-oppleve naturen og gleden ved å 
ferdes i den

-sanseopplevelser i forhold til de 
fire årstidene

-kjenne til ulike værtyper

Antall, rom og form
-kjenne sin plass i 

garderoben
-bli kjent med tall

-lære enkle begrep eks:stor, 
liten, kort, lang

-introdusere geometrikse 
figurer

-forstå preposisjonene over 
og under

Nærmiljø og samfunn
-bli trygg på avdelingen of teamet
-bli kjnet med og trygg på barn og 

voksne på avdelingen
-bli kjent med uteområdet i barnehagen 

og de faste turstedene
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3-4 år

Kommunikasjon, språk og tekst
-forstå en del begreper

-kjenne igjen navnet sitt skriftlig
-bevissthet om eget kjønn
-svare på enkle spørsmål

hisotriefortelling
-sette ord på følelser

-sanger og regler

Kropp, bevegelse, mat og helse
-bruke gaffel og skje riktig 

-pusle puslespill med inntil 16 
brikker

-ta imot og sparke ball
-tre store perler på en snor

-perle med små perler
-pinsettgrep

-hinke og balansere
-lære seg å slappe av
-øve på å kle på seg

Kunst, kultur og kreativitet
-male med bestemte farger
-kunne navnet på fargene

-oppleve glede ved å skape
-møte forskjellige kulturelle uttrykk

-dramatisering
-rollelek

-musikkinstrumenter

Antall, rom og form
-klassifisere/sortere etter form, farge, størrelse

-telle til 20
-forstå preposisjoner som mellom, ved siden 

av, foran og bak
-forstå tidsbegrepene i dag/i morgen

-forstå ulike størrelser og motsetninger
-lære navn på sirkler, trekant, firkant og kjenne 

igjen formene i omgivelsene

Etikk, religion og 
filosofi

-vite hvordan og hvorfor 
vi feirer ulike høytider og 

tradisjoner
-etterleve de mest 

grunnleggende normer og 
verdier

-oppmuntre til respekt for 
hverandre

Nærmiljø og samfunn
-delta i grupper på tvers av 

avdelinger
-utnytte og bli kjnet med 

nærmiljøet
-få kunnskap om 
trafikksikkerhet
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5-6 
år

Kommunikasjon, språk og tekst
-gjennkjenne og nyttiggjøre seg av 

bokstaver, tall og symboler
-lek med bokstavlyder

-inspirere til å øve på å skrive sitt 
eget navn

-vitser, rim, regler og 
sanger/sangleker

-historiefortellinger
-ta ordet i forsamlinger

-øve på når de har bursdag

Kropp, bevegelse, mat og helse
-kunne fargelegge innenfor streker

-klippe med saks
-blyantgrep

-veve
-kaste og ta imot ball
-hinke på begge bein
-hoppe tau/paradis

-kunnskaper om kroppen og dens 
funksjoner

-bevege seg til musikk
-øve på nødnummer

-skitur

Kunst, kultur og 
kreativitet

-jobbe med kreative 
prosesser over tid

-dramatisere og opptre
-synge sanger med flere 

vers
-tegne enkle former og 

figurer

Natur, miljø og teknologi
-lage mat ute

-høste bær, frukt og grønnsaker
-undre seg over naturfenomener
- eksperimenter med vann, is og 

snø
-forske, undre og fortelle om 

sammenhenger
-erfare hvordan teknikk kan brukes 

i lek og hverdagsliv
-få innsikt i natur, miljøvern og 

samspill i naturen

Antall, rom og form
-telle til 100

-spille kort og terningspill
-skille mellom ulike geometriske 

figurer
-tallforståelse og mengdelære

-kunne følge regler i ulike spill og 
sangleker

-bake - følge vekt og mengde
-løse enkle regnestykker

-orientere seg etter enkelt kart

Etikk, religion og filosofi
-filosofiske samtaler

-planlegge og gjennomføre 
Lucia

-forstå konsekvensene av valg
- lære å respektere hverandre

-utvikle evne til å løse 
konflikter på egenhånd

-omtanke for andre

Nærmiljø og samfunn
-besøke skole og SFO

-Henrys førstehjelp
-besøke Sølvgruvene
--få en forståelse av at 

Norge er en del av 
verden og gjøre seg kjent 

med verdenskartet
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KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST 
Gjennom arbeid med fagområdet skal barnehagen bidra til at barna får utforske og utvikle sin 
språkforståelse, språkkompetanse og et mangfold av kommunikasjonsformer. I barnehagen 
skal barna møte ulike språk, språkformer og dialekter gjennom rim, regler, sanger, litteratur og 
tekster fra samtid og fortid. Barnehagen skal bidra til at barn leker med språk, symboler og 
tekst og stimulere til språklig nysgjerrighet, bevissthet og utvikling.  

Kommunikasjon og språk påvirker og påvirkes av alle sider av barnets utvikling. Alle barn skal få 
god språkstimulering gjennom barnehagehverdagen, og alle barn skal få delta i aktiviteter som 
fremmer kommunikasjon og helhetlig språkutvikling. 

Gjennom dialog og samspill skal vi voksne støtte barna i å kommunisere, medvirke, lytte, forstå 
og skape mening. Vi skal anerkjenne, respondere og stimulere barns verbale og non-verbale 
kommunikasjon og legge til rette for at alle barn skal involveres i samspill og samtaler. Ved å 
stille spørsmål i stedet for spørsmål som innbyr til å svare ja og nei, skal vi stimulere barnet til å 
bruke det verbale språket. 

Gjennom arbeid med kommunikasjon, språk og tekst skal barnehagen bidra til at barna: 
                 *    bruker språket til å skape relasjoner, delta i lek og som redskap til å løse konflikter  
                 *    uttrykker sine følelser, tanker, meninger og erfaringer på ulike måter 
                 *    videreutvikler sin begrepsforståelse og bruker et variert ordforråd  

• leker, improviserer og eksperimenterer med rim, rytme, lyder og ord  
• møter et mangfold av eventyr, fortellinger, sagn og uttrykksformer 
•  opplever spenning og glede ved høytlesning, fortelling, sang og samtale  
• utforsker og gjør seg erfaringer med ulike skriftspråksuttrykk, som lekeskrift, 

tegning og bokstaver, gjennom lese- og skriveaktiviteter  
 

 

Personalet skal:  
• skape et variert språkmiljø der barna opplever glede ved å bruke språket og 

kommunisere med andre  
• synliggjøre språklig og kulturelt mangfold, støtte barnas ulike kulturelle uttrykk 

og identiteter og fremme mangfold i kommunikasjon, språk og uttrykksformer  
• invitere til ulike typer samtaler der barna får anledning til å fortelle, undre seg, 

reflektere og stille spørsmål  
• oppmuntre barna til å fabulere og leke med språk, lyd, rim og rytme  
• støtte barnas lek med og utforsking av skriftspråket  
• bruke varierte formidlingsformer og tilby et mangfold av bøker, sanger, bilder 

og uttrykksformer  
• inkludere alle barna i språkstimulerende aktiviteter 
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IDEBANK SPRÅK, TEKST OG KOMMUNIKASJON 

1-2 år 3-4 år 5 år 

• Lytte og vente på 
tur 

• Vrimlebok 
• Lesegrupper 
• Enkle puslespill 
• Bruke konkreter 
• Sangleker med 

turtaking 
• Bildebøker 
• Bruke ord og 

begreper bevisst i 
hverdagen 

• Språksamlinger 
• Språkposer 
• Synge sanger 
• Rim og regler 
• Klappe ord 
• Bytte ut bøker 

jevnlig 
• Puslespill og Lotto 
• Sanger med bilder 
• Kjenne igjen egen 

bokstav 
• Øve 

munnmotorikk 
• Dramatisere 
• Bilder av barna 

med navn på 
• Henge opp rim og 

regler 
• Faste 

sanger/regler til 
faste aktiviteter 

• Kjenne igjen 
navnet sitt 

• Klappe stavelser i 
navn 

• Bruke biblioteket 
• Lydbøker 
• Lage egen fortelling 

på papir 
• Lage digital fortelling 
• Eventyrboks 
• Mimeleker 
• Kle seg ut 
• Dramatisere eventyr 
• Bruke kroppen til å 

uttrykke seg 
• Lesegrupper 
• Alfabetsangen 
• Rimelotto 
• Tall- og språksprell 
• Gå på bokstavjakt 
• Føleboks 
• Ipad (ordlek, Salaby, 

my memo) 
• Lekedag med 

visesamling 
• Rollelek om skole 
• Gåter og vitser 
• Fokus på stavelser i 

navn, klappe 
• Tegne en historie 
• Kjenne igjen og skrive 

navnet sitt 
• Puppet Pals 
• Kims lek 
• Spille spill 
• Eventyr 
• Gjenfortelling, voksne 

skriver ned 
• Følelsesbilder/kort 
• Følge oppskrift når de 

baker 
• Leke med stavelser 
• Tulle med språket 
• Book Creator 
• Laminerte bokstaver 
• Enkle bøker uten 

bilder 
• Rime med navn og 

ord i daglige 
situasjoner 

• Bruke biblioteket 
• Lydbøker 
• Lage digital fortelling 
• Eventyrboks 
• Lesegrupper 
• Rimelotto 
• Snakkesirkler 
• Tegne en historie 
• Puppet pals 
• Lage egne spill 
• Elle-melle 
• Barna tar bilder 
• Bruke språk og bilde for 

å fortelle en historie 
• Lage avis 
• Gi konstruktive 

tilbakemeldinger 
• Lage dikt 
• Rekke opp hånda 
• Lage egen bok 
• Ukens tall og bokstav 
• Pusle bokstaver til ord 
• Laminerte bokstaver 
• Lage kunstutstilling med 

bilder barna har tatt 
• Alias 
• Ulike språk og dialekter 
• Nettvett 
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KROPP, BEVEGELSE, MAT OG HELSE 
Vaner og handlingsmønstre tar form allerede fra tidlig alder. Gode vaner som tilegnes i 
barnehagealder, kan vare livet ut.  
 
Barnehagen skal legge til rette for at alle barn opplever bevegelsesglede, matglede og 
matkultur, mentalt og sosialt velvære og fysisk og psykisk helse. Barna skal inkluderes i 
aktiviteter der de får være i bevegelse, lek og sosial samhandling og opplever motivasjon og 
mestring ut ifra egne forutsetninger.  
 
 
Barnehagen skal bidra til at barna blir kjent med kroppen sin og utvikler bevissthet om egne og 
andres grenser. Gjennom arbeid med fagområdet skal barna få sanse, oppleve, leke, lære og 
skape med kroppen som utgangspunkt. Gjennom medvirkning i mat- og måltidsaktiviteter skal 
barna motiveres til å spise sunn mat og få grunnleggende forståelse for hvordan sunn mat kan 
bidra til god helse. 
 

Gjennom arbeide med kropp, bevegelse, mat og helse skal barnehagen bidra til at barna:  
• opplever trivsel, glede og mestring ved allsidige bevegelseserfaringer, inne og 

ute, året rundt  
• blir kjent med egne behov, får kjennskap til menneskekroppen og utvikler gode 

vaner for hygiene og et variert kosthold 
• videreutvikler motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, koordinasjon og fysiske 

egenskaper  
• opplever å vurdere og mestre risikolek gjennom kroppslige utfordringer  
• blir trygge på egen kropp, får en positiv oppfatning av seg selv og blir kjent med 

egne følelser  
• setter grenser for egen kropp og respekterer andres grenser  
• får innsikt i matens opprinnelse, produksjon av matvarer og veien fra mat til 

måltid  
 
 

Personalet skal:  
• være aktive og tilstedeværende, støtte og utfordre barna til variert kroppslig lek 

og anerkjenne barnets mestring  
• bidra til at barna kan tilegne seg gode vaner, holdninger og kunnskaper om 

kost, hygiene, aktivitet og hvile  
• gi barna tilgang til varierte og utfordrende bevegelsesmiljøer, sanseopplevelser 

og kroppslig lek ute og inne, i og utenfor barnehageområdet  
• bidra til at barna utvikler et bevisst forhold til retten til å bestemme over egen 

kropp, og respekt for andres grenser  
• legge til rette for at måltider og matlaging bidrar til måltidsglede, deltagelse, 

samtaler og fellesskapsfølelse hos barna  
• kjenne og praktisere nasjonale føringer for helsefremmende og   forebyggende 

tiltak som gjelder barn  
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IDEBANK KROPP, BEVEGELSE, MAT OG HELSE 

1-2 år 3-4 år 5 år 

• Være med på 
matlaging (trille ut 
boller, forme, røre, 
kjevle, smake) 

• Tannpuss-
aktiviteter 

• Kaste ballonger 
• Rulle, hoppe, rulle, 

krype og danse 
• Få lov å ha aktiv lek 
• Turer i ulendt 

terreng  
• Bli kjent med ulike 

underlag  
• Føleboks 
• Ulike smaker 
• Snakke om 

kroppens ulike 
funksjoner 

• Likheter og 
ulikheter jente/gutt 

• Bruke fallskjerm 
• Hinderløype 

ute/inne 
• Barns seksualitet 
• Snakke om sanser 
• Rutiner med 

håndvask 
• Lottospill om mat 

og kroppsdeler 
• Lage 

hånd/fotavtrykk 
• Bilder av 

hender/føtter, 
kjenne igjen sine 
egne 

• Sanger og regler 
• Lage fruktfat, 

benevne frukt 
• Smøre selv 
• Bli kjent med 

kroppen 
• Smake ulike 

mattyper 
• Hvor kommer 

maten fra 
• Fra mat til munn, så 

og høste 

• Delta i  på større del 
av matlagingsprosess 

• Karius og Baktus 
• Besøk av 

tannhelsetjenesten 
• Plakater med ja og 

nei mat 
• Øve på å rulle, 

hoppe, krype,danse 
• Føleboks 
• Ulike smaker med 

bind for øynene, 
holder for nesa 

• Turer  
• Hinderløype 

inne/ute 
• Regelleker 
• Fallskjerm 
• Likheter og ulikheter 
• Barns seksualitet 
• Sanseboks 
• Snakke med barna 

om gode og vonde 
hemmeligheter 

• Mitt valg 
• Håndvask 
• Lottospill om mat og 

kroppsdeler 
• Henry 

førstehjelpsdukke 
• Håndavtrykk/fotavtr

ykk 
• Samling om egne 

følelser 
• Bake 
• Lage grønnsaksfjes 
• Lage smoothie 
• Koordinasjonsøvelser 
• Hva skjer med maten 

når vi har spist den 
• Besøke butikken 
• Idrettsdag 
• Lese om kropp, 

tegne inn organer 
 

 

• Hele 
matlagingsprosessen 

• Karius og Baktus 
• Besøk av 

tannhelsetjenesten 
• Plakater med ja og nei 

mat 
• Øve på å rulle, hoppe 

krype og danse 
• Turer 
• Føleboks 
• Ulike smaker 
• Hinderløype 
• Turer 
• Sanseboks 
• Snakke med barna om 

gode og vonde 
hemmeligheter 

• Mitt valg 
• Eksperiment med 

brødskive 
• Sykkeldag 
• Rollelek om legebesøk 
• Henry førtehjelpsdukke 
• IMovie 
• Håndavtrykk/fotavtrykk

/omriss av kroppen 
• Bake 
• Hvilken mat gjør 

kroppen syk 
• Sykkelløype 
• Skidag 
• Forberede- handle – 

tilberede mat 
• Hjelpe de yngre med 

påkledning 
• Sykehuslek 
• Kahoot 
• Selvstendighetstrening 
• Respekt for andres 

kropp 
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KUNST, KULTUR OG KREATIVITET 
Opplevelser med kunst og kultur i barnehagen kan legge grunnlag for tilhørighet, deltagelse og 
eget skapende arbeid. I barnehagen skal barna få estetiske erfaringer med kunst og kultur i 
ulike former og organisert på måter som gir barna anledning til utforsking, fordypning og 
progresjon. Barna skal støttes i å være aktive og skape egne kunstneriske og kulturelle uttrykk. 
Barnehagen skal legge til rette for samhørighet og kreativitet ved å bidra til at barna får være 
sammen om å oppleve, og å skape kunstneriske og kulturelle utrykk.  

Fagområdet omhandler uttrykksformer som billedkunst og kunsthåndverk, musikk, dans, 
drama, språk, litteratur, film, arkitektur og design. Barnehagen skal la barna møte ulike 
kunstneriske og kulturelle uttrykk som gjenspeiler et mangfoldig samfunn og ulike tidsepoker. 
I arbeid med fagområdet skal personalet stimulere barnas nysgjerrighet, utvide deres 
forståelse og bidra til undring, undersøkelser, utprøvinger og eksperimentering. Barnehagen 
må legge til rette for og videreutvikle barnas kreative prosesser og uttrykk. 

 

Gjennom arbeide med kunst, kultur og kreativitet skal barnehagen bidra til at barna:  
• har tilgang til ting og materiell som understøtter deres lekende og estetiske 

uttrykksformer  
• tar i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede  
• bearbeider inntrykk og følelser i møte med kunst, kultur og estetikk gjennom 

skapende virksomhet ute og inne 
• møter et mangfold av kunstneriske og kulturelle uttrykksformer og utforsker og 

deltar i kunst- og kulturopplevelser sammen med andre  
• bruker ulike teknikker, materialer, verktøy og teknologi til å uttrykke seg estetisk 

opplever glede og stolthet over egen kulturell tilhørighet  

 
 

Personalet skal:  
• samtale med barna om deres og andres kunst og kulturelle uttrykk  
• gi rom for, støtte og berike barnas bearbeiding av møter med kunst og kultur  
• være lyttende og oppmerksomme på barnas ulike kulturelle uttrykk, vise respekt 

for deres ytringsformer og fremme lyst til å gå videre i utforsking av de estetiske 
områdene  

• motivere barna til å uttrykke seg gjennom skapende virksomhet og gi dem 
mulighet til å utvikle varierte uttrykksformer  

• synliggjøre og skape estetiske dimensjoner i barnehagens inne- og uterom  
• gi barna anledning til å bli kjent med et mangfold av tradisjoner og kunst- og 

kulturuttrykk fra fortid og samtid  
• bidra til at kulturelt mangfold blir en berikelse for hele barnegruppen  
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IDEBANK KUNST, KULTUR OG KREATIVITET 

1-2 år 3-4 år 5 år 

• Leire 
• Dans, musikk, 

instrumenter 
• Sangleker 
• Kunstutstilling 
• Klappesang m/ 

rytme 
• Bli kjent med ulik 

tekstur 
• Modellkitt 
• Fingermaling 
• Bli kjent med ulike 

materialer 
• Bjørnen sover 
• Apper: Bloom, Air 
• Musikkgruppe med 

dans 
• Se film av seg selv 

som danser 
• Male med ulike 

redskap 
• Dramatisere 

eventyr 
• Primærfarger 
•  Male i snøen 

• Lage pensler av 
naturmaterialer 

• Leire 
• Sangleker 
• Forming 
• Farger 
• Musikk, 

instrumenter 
• Eventyr 
• Regelleker 
• Maske til 

karneval 
• Potettrykk, 

epletrykk, 
appelsintrykk 

• Kunstutstilling 
• Lage sang 
• Book Creator 
• Male bilde 

etter musikk 
• Dramatisere 
• Male med ulike 

ting, 
kroppsdeler 

• Blanding av 
farger 

• Redesign 
• Leire 
• Fortellertradisjoner 
• Forming 
• Musikk 
• Eventyr/drama 
• Sangleker 
• Snekre 
• Sløydsalen 
• Norske eventyr 
• Bilde av forfattere 
• Lage skuespill 
• Kunst knyttet til 

andre kulturer 
• Lage instrumenter 
• Lage 

rytmeinstrumenter 
av tre som kan 
festes på gjerdet 

• Fredagsdisco 
• Dramatisere 
• Male et maleri på 

lerret 
 

NATUR, MILJØ OG TEKNOLOGI 
 

Opplevelser og erfaringer i naturen kan fremme forståelse for naturens egenart og barnas vilje 
til å verne om naturressursene, bevare biologisk mangfold og bidra til bærekraftig utvikling. 
Barnehagen skal bidra til at barna blir glade i naturen og får erfaringer med naturen som 
fremmer evnen til å orientere seg og oppholde seg i naturen til ulike årstider. 

Barnehagen skal legge til rette for at barna får et mangfold av naturopplevelser og får oppleve 
naturen som arena for lek og læring. Barnehagen skal legge til rette for at barna forblir 
nysgjerrige på naturvitenskapelige fenomener, kan oppleve tilhørighet til naturen og gjøre 
erfaringer med bruk av teknologi og redskaper 
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Gjennom arbeide med natur, miljø og teknologi skal barnehagen bidra til at barna; 

• opplever og utforsker naturen og naturens mangfold 
• får gode opplevelser med friluftsliv året rundt 
• opplever, utforsker og eksperimenterer med naturfenomener og fysiske lover 
• får kjennskap til naturen og bærekraftig utvikling, lærer av naturen og utvikler 

respekt og begynnende forståelse for hvordan de kan ta vare på naturen 
• får kunnskap om dyr og dyreliv 
• lager konstruksjoner av ulike materialer og utforsker muligheter som ligger i 

redskaper og teknologi 
• får kjennskap til menneskets livssyklus. 

 
 

 

Personalet skal; 

• legge til rette for mangfoldige naturopplevelser og bruke naturen som arena for 
lek, undring, utforsking og læring 

• gi barna tid og anledning til å stille spørsmål, reflektere og lage egne forklaringer 
på problemstillinger, og til å delta i samtaler om det de har erfart og opplevd 

• synliggjøre naturfenomener og reflektere sammen med barna om 
sammenhenger i naturen 

• utforske og eksperimentere med teknologi og naturfenomener sammen med 
barna 
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IDEBANK NATUR, MILJØ OG TEKNOLOGI                    

1-2 år 3-4 år 5 år 
• Søppelsortering 
• Søppelmonsterne 
• Kaste matavfall 
• Værkalender 
• Hva må vi ha på av 

klær 
• Bruke luper på tur 
• Lage barkebåt 
• Årstidskalender 
• Pinnedukker 
• Pinnedyr 
• Male med 

naturmaterialer 
• Sanseopplevelser 

kald og varm 
 

• Søppelkunst 
• Søppelmonsterne 
• Eksperimenter 
• Søppelplukking i 

nærmiljø 
• Bruk av lupe 
• Sesongorienterte 

turer 
• Følge årstidenes 

forandringer med 
bilder 

• Lage meiseboller 
• Male på tre/stein 
• Miljøvern 
• Forstørrelsesglass 
• Lære om sopp 
• Eventyr i skogen 
• Sette poteter 

• Tur til miljøstasjonen på 
Gomsrud 

• Søppelmonsterne 
• Eksperimentere 
• Spikkesertifikat 
• Bruk av lupe 
• Terrarium 
• Sortere søppel 
• Følge årstidene 
• Male naturbilder av det vi ser 
• Søppelkunst 
• Vitensenteret 
• Snekre fuglekasse 
• Lære om sopp 
• Grave ned youghurtbeger 

med mat 
• Følge et tre gjennom 

årstidene 
• Hvilke planter og dyr har vi i 

nærmiljøet 
• Gjenbruk 

ANTALL, ROM OG FORM 
Fagområdet handler om å utforske, oppdage og skape strukturer og sammenhenger i naturen, 
samfunnet og universet. Barnehagen skal synliggjøre sammenhenger og legge til rette for at 
barna kan utforske og oppdage matematikk i dagligliv, teknologi, natur, kunst og kultur og ved 
selv å være kreative og skapende. Arbeid med fagområdet skal stimulere barnas undring, 
nysgjerrighet og motivasjon for problemløsing. 
 
Fagområdet omfatter lekende og undersøkende arbeid med antall og telling, plassering, 
orientering, visualisering, sortering, sammenligning, måling og mønster. Det handler også om å 
stille spørsmål, resonnere, argumentere og søke løsninger. 
 

Gjennom arbeide med antall, rom og form skal barnehagen bidra til at barna:  
• oppdager og undrer seg over matematiske sammenhenger  
• danner seg matematiske begreper og videreutvikler måter å uttrykke innholdet i og 

omfanget av disse  
• leker og eksperimenterer med tall og telling og får erfaring med ulike måter å 

uttrykke disse på  
• erfarer størrelser i sine omgivelser og sammenligner disse  
• videreutvikler sin romforståelse ved å utforske romlige sammenhenger med kropp og 

sanser  
• undersøker og gjenkjenner egenskaper ved former og sorterer dem på forskjellige 

måter  
• løser matematiske problemer og opplever verdien av å prøve og feile 
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Personalet skal:  
• bruke matematiske begreper reflektert og aktivt i hverdagen  
• styrke barnas nysgjerrighet, matematikkglede og interesse for matematiske 

sammenhenger med utgangspunkt i barnas uttrykksformer  
• legge til rette for matematiske erfaringer gjennom å berike barnas   lek og hverdag 

med matematiske ideer og utdypende samtaler  
• stimulere og støtte barnas evne og utholdenhet i problemløsing  

 
 

 
IDEBANK ANTALL, ROM, FORM 

1-2 år 3-4 år 5 år 

• Lottospill 
• Memospill 
• Aktiviteter med 

terning 
• Formjakt 
• Legge enkle 

puslespill 
• Parkopling, to og 

to like 
• Øve på telling 
• Bilder av tall 
• Telleregler 
• Trene begreper 

(over/under/førs
t/sist/liten/stor/
mellomstor) ved 
hjelp av eventyr 

• Talltull: henge 
opp tall, gjøre 
forskjellige ting 
etter hvilket tall 
vi er på 

• Symmetri: 
Speiling, bruke 
kroppen til å se 
at den er 
symmetrisk 

• Hjelpe å dekke 
bord 

• Lage mat etter 
enkle oppskrifter 

• Lære 
preposisjoner 
gjennom eventyr 

• Stor terning: tall 
og bevegelser 
kombineres 

• Mattesti 
• Skattejakt 
• Terningspill 
• Memospill 
• Lotto 
• Formjakt 
• Lage egne puslespill 
• Finne mønster 
• Bruke kalender 
• Eksperimenter f.eks. 

tetthetssirkel 
• Utvide eventyr i 

forhold til 
aldersgruppe. Trekke 
inn flere ting, fordype 
seg 

• Talltull 
• Sortere farger ved bruk 

av fallskjerm 
• Fargelegge 

symmetriske mønster 
• Lage mat etter 

oppskrifter 
• Være med å handle 
• Terning til å kombinere 

tall og bevegelse 
• Mattedag 
• Sortering 
• Brettspill 
• Måle med målbånd, 

linjal 
• Lage sirkler og former 

med pinner og steiner 
• Tellekorpset på NRK-

super 
• Forskjell mellom tung 

og lett, krot og lang 

• Mattesti 
• Skattejakt 
• Terningspill 
• Memospill 
• Lottospill 
• Formjakt 
• Lage puslespill 
• Finne mønster 
• Mandala 
• Bruke kalender 
• Eksperimenter 
• Eventyr 
• Talltull 
• Fallskjerm 
• Lage mat, måle og veie 
• Preposisjoner 
• Terning 
• Sortere etter farge og 

størrelse 
• Måle ting 
• Tellekorpset på NRK Super 
• X, kodetropp o, Youtube 
• Lære klokka 
• Paradis ute 
• Bowling 
• Gjemsel 
• Bingo 
• Spill med terning 
• Måned, dato, årstid 
• Lage kart over bhg. området 
• Dekke bord, telle 
• Uno 
• Brettspill 
• Mengde/bredde 
• Årstidstre 
• Butikklek 
• Måling 
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• Sortere etter 
farge, størrelse 

• Kims lek med 
farger og former 

• Mattedag 
• Bruke redskaper 

til måling 
• Lage sirkler og 

former med 
pinner og steiner 

• Forskjell mellom 
tung og lett 

• Klippe ut ulike former, 
lage bilder 

• Regler om klokke 
(klokka ett var jeg 
mett, klokka to..) 

• Lage heksegryte med 
antall av forskjellige 
gjenstander 

• Lego/duplo 
• Ordensbarn 
• Konkreter ute med 

vekt, volum  
• Geometriske puslespill 
• Dag, dato, måned og 

vær 
• Tellesanger 

• Geometriske former 
• Måle med tau rundt tre 
• Universkrok 
• Baking med oppskrift 
• Male former på lerret 
• Mattedag 

NÆRMILJØ OG SAMFUNN 

 
Barnas medvirkning i barnehagens hverdagsliv legger grunnlaget for videre innsikt i og erfaring 
med deltakelse i et demokratisk samfunn. Gjennom utforsking, opplevelser og erfaringer skal 
barnehagen bidra til å gjøre barna kjent med eget nærmiljø, samfunnet og verden. 

Barnehagen skal bidra til kunnskap om og erfaring med lokale tradisjoner, 
samfunnsinstitusjoner og yrker slik at barna opplever tilhørighet til nærmiljøet. Kulturelt 
mangfold, ulike levevis og ulike familieformer er en del av fagområdet. Fagområdet skal 
omfatte kjennskap til samisk språk, kultur og tradisjon og kjennskap til nasjonale minoriteter 
og andre minoriteter. Gjennom lek og varierte aktiviteter skal barna få erfaring med å lytte, 
forhandle og diskutere og få begynnende kjennskap til menneskerettighetene 

 

Gjennom arbeide med nærmiljø og samfunn skal barnehagen bidra til at barna:  

• oppmuntres til å påvirke og medvirke i sin egen hverdag og utvikler tillit til egen 
deltakelse i og påvirkning av fellesskapet  

• erfarer at alle får utfordringer og like muligheter til deltakelse  

• utforsker ulike landskap og blir kjent med institusjoner og steder i nærmiljøet og 
lærer å orientere seg og ferdes trygt  

• blir kjent med lokalhistorie og lokale tradisjoner 

• blir kjent med ulike tradisjoner, levesett og familieformer  

• blir kjent med at samene er Norges urbefolkning og få kjennskap til samisk kultur  

• får kjennskap til nasjonale minoriteter og andre minoritetsgrupper  
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Personalet skal:  

• sørge for at barna erfarer at deres valg og handlinger kan påvirke situasjonen både 
for dem selv og for andre  

• introdusere barna for personer, steder og samfunnsinstitusjoner i nærmiljøet for å 
skape tilhørighet og hjelpe barna med å orientere seg og ferdes trygt  

• gi like muligheter til barna, fremme likestilling og motvirke diskriminering, 
fordommer, stereotypier og rasisme  

• gi barna forståelse av at samfunnet er i endring og at de inngår i en historisk, nåtidig 
og fremtidig sammenheng  

• gjøre barna kjent med samisk kultur og levesett og knytte det samiske perspektivet 
til merkedager og hverdagsliv, kunst og kultur og mattradisjoner  

• gjøre barna kjent med nasjonale minoriteter og andre minoritetsgrupper  

• gi barna begynnende kjennskap til betydningen av menneskerettighetene, spesielt 
barnekonvensjonen  
 

 
IDEBANK NÆRMILJØ OG SAMFUNN 

1-2 år 3-4 år  5-6 år 

• Ha ukas barn 
• Delta i oppgaver 

som å dekke 
bord  

• Arrangere 
høstmiddag 

• Fellessamlinger 
på tvers av 
avdelinger 

• Gå turer i 
nærmiljøet 
(togbane, skole, 
butikk) 

• Tur til biblioteket 
• Se på ulike bilder 

av 
tog/bil/lastebil 
o.l. 

• Bruke kart på 
turer, enkle kart 
/skattekart med 
bilder av hvor vi 
skal på tur 

• Lage bok/hus av 
familien med 
bilder 

• Bruke sanger om 
inneholder 
navnene til 

 
• Ukas barn 
• Lekegrupper 
• Ta ansvar for de 

mindre 
• Lesevenn 

(pensjonister som 
leser for barna) 

• Barnas rettigheter 
(Skuespill, 
sanggruppe, rollelek, 
bruk av konkreter) 

• Lage oversikt over 
Kongsberg med bilde 
av hvor den enkelte 
bor 

• Gå turer i 
nærområdet 
(Togstasjonen, skole, 
butikk, bakeren og 
bibliotek) 

• Barnehagen som 
samfunnsinstitusjon: 
Hvem jobber her, 
hvem bestemmer, hva 
gjør vi 

• Norge som samfunn: 
Hvem bestemmer, 

• Ukas barn 
• Lage digital fortelling om 

seg selv og f.eks. turer 
• Ta barna med på 

planlegging 
• Fotballturnering 
• Barnas blomsterdag 
• Sykkeldag 
• Medvirke i artikkel i 

Laagedalsposten 
• Turer i nærområdet: 

Togstasjon, skole, butikk, 
bakeren, bibliotek, frisør, 
tannlege og bensinstasjon 

• Lære Kongsbergsangen 
• Norge som samfunn: 

Hvem bestemmer, hva er 
demokrati, leke valg 

• Kongsberg historielag 
• Tursteder: 

Gjenvinningsanlegget, 
Idrettsanlegget, Funkelia, 
kirka 

• Gå tur med kart  
• Tegne eget kart 
• Lage oversikt over og 

hvor den enkelte bor 
• Bli kjent med Bjørnis 
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barna: Blomster 
små, Ri,ri på 
islandshest… 

hva er demokrati, 
Leke valg 

• Bilder av nærområdet 
med på tur/skattejakt 

• Begynnende 
forståelse av 
trafikkregler: hjelm, 
refleks, gå over veien 

• Bruke etternavn, navn 
på søsken o.l i 
samlinger og samtaler 

• Lage digital fortelling 
om familien min 

• Hjemmebesøk 
• Kjennskap til de ulike 

nasjonaliteter i 
barnegruppa 

• Bruk av skilt og andre 
trafikale symboler i 
formelle og uformelle 
aktiviteter 

• Enkel orienteringsløype 
• Bruke etternavn, navn på 

søsken o.l i samlinger 
• Samefolkets dag:  

Tegne flagg, samling 

 

ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI 

 
Etikk, religion og filosofi er med på å forme måter å oppfatte verden og mennesker på og 
preger verdier, normer og holdninger. Fagområdet retter særlig oppmerksomhet mot 
barnehagens samfunnsmandat og verdigrunnlag i et samfunn preget av livssynsmangfold. 

Barnehagen skal la barna få kjennskap til fortellinger, tradisjoner, verdier og høytider i ulike 
religioner og livssyn og erfaringer med at kulturelle uttrykk har egenverdi. Barnehagen skal 
skape interesse for samfunnets mangfoldig og forståelse for andre menneskers livsverden og 
levesett. Gjennom å samtale om og undre seg over eksistensielle, etiske og filosofiske 
spørsmål skal barn få anledning til selv å formulere spørsmål, lytte til andre, reflektere og 
finne svar. Slik skal barnehagen bidra til å legge grunnlag for kritisk tenkning og dømmekraft. 

Gjennom arbeid med etikk, religion og filosofi skal barnehagen bidra til at barna:  

• blir kjent med kristen tro og kulturarv og andre religioner og livssyn som er 
representert i barnehagen og i lokalsamfunnet  

• utforsker og undrer seg over eksistensielle, etiske og filosofiske spørsmål  

• får kjennskap til, forstår og reflekterer over grunnleggende normer og verdier  

• får en forståelse for at det finnes mange ulike måter å forstå ting på og å leve 
sammen på utvikler interesse og respekt for hverandre og forstår verdien av likheter 
og ulikheter i et fellesskap 

 

Personalet skal:  

• formidle historier og skape rom for barnas opplevelser, samtaler, erfaringer og 
tanker om religion, livssyn, etikk og eksistensielle temaer  

• utforske og undre seg over eksistensielle, etiske, religiøse, livssynsmessige og 
filosofiske spørsmål sammen med barna  
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• bidra til å utvikle barnas toleranse, interesse og respekt for hverandre og for 
mennesker med ulik kulturell, religiøs eller livssynmessig tilhørighet  

• gi barna opplevelser og kjennskap til merkedager, høytider og tradisjoner i den 
kristne kulturarven og religioner og livssyn som er representert i lokalsamfunnet  

• samtale med barna om religiøse og kulturelle uttrykk og være bevisst på hvordan 
egen deltagelse kan støtte og utvide barnas tenkning  

• identifisere verdikonflikter i hverdagen, reflektere over verdiprioriteringer og 
holdninger og ha et bevisst forhold til hvordan disse kommer til uttrykk i arbeidet 
med barna  

 
 

 
IDEBANK ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI 

1-2 år 3-4 år 5 år 

• Øve på å 
sette ord på 
følelser 

• Gjenkjenne 
følelser 

• Filosofere 
om hvordan 
vi er med 
hverandre 

• Empati 
• Vennskap 
• Undre seg 

sammen 
med barna 

• Nelly og 
Hamza 
vennebøker 

• FN-dag 
• Markere 

høytider 
• Fokus på nytt 

liv 
• Lære om rett 

og galt 
• Mitt og ditt 
• Dele 
• Turtaking  
• Se og bli sett 
• Speile barnas 

reaksjoner 
• Anerkjenne 

følelser 
• Bøker om 

forskjellighet 

• Rollespill om 
hvordan vi er mot 
hverandre 

• Vennskap 
• Nelly og Hamza 
• 10 små 

vennebøker 
• Snakke om ulike 

religioner 
• Fortellinger fra 

ulike religioner 
• Feire høytider og 

tradisjoner 
• FN-dag 
• Konflikthåndtering 
• Kjennskap til ulike 

religioner i bhg 
• Filosofiske 

samtaler 
• Etiske regler 
• Ingen utenfor 
• Oversette eventyr 

fra morsmål 
• Lage bildebok om 

hvem jeg er 

• Rollespill om hvordan vi er mot 
hverandre 

• Vennskap 
• Nelly og Hamza 
• 10 små vennebøker 
• Snakke om ulike religioner 
• Fortellinger fra ulike religioner 
• Feire høytider og tradisjoner 
• FN-dag 
• Invitere andre kulturer inn til å 

bidra med mat, folkedrakt o.l 
• Rollelek/skuespill om vennskap 
• Respekt for små krypdyr 
• Finne ting som lever og ikke 

lever på tur 
• Tur til kirka 
• Kjennskap til ulike religioner 

innad i gruppa 
• Filosofiske samtaler 
• Hva er en god venn 
• Lære om at vi er forskjellige 

(utseende, tro osv.) 
• Alle skal være med 
• Knutemor 
• Si fine ord til hverandre 
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BEMANNING 
 

Barnehageloven fastsetter ikke eksakte regler om den samlede bemanningen i barnehagen, 
men sier at den må være tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende pedagogisk 
virksomhet. Utdanningsdepartementet har i forskrift om barnehagens pedagogiske 
bemanning lagt følgende føringer; 

1 styrer som er ansvarlig for barnehagens totale drift.  
1 pedagogisk leder pr 14 barn over 3 år 
1 pedagogisk leder pr 7 barn under 3 år 
1 ansatt pr 3 barn under 3 år 
1 ansatt pr 6 barn over 3 år 
 

Både styrer og pedagogiske ledere skal ha utdanning som barnehagelærere, men kommunen 
kan innvilge dispensasjon fra utdanningskravet. I Sølvstuffen barnehage har vi i tillegg til 
grunnbemanningen ansatt pedagogiske medarbeidere til å ivareta barn med særskilte behov, i 
tillegg arbeider en spesialpedagog, ansatt i Kongsberg kommunes spesialpedagogiske team, 
noen timer i uka i barnehagen. Barn med særskilte behov som får oppfølging av 
spesialpedagog og pedagogiske medarbeidere har fått innvilget oppfølging etter søknad. 

KOSTHOLD 
 

Måltider og matlaging i barnehagen skal gi barna et grunnlag for å utvikle matglede og 
sunne helsevaner 

 

Barnehagen har et variert og rikholdig kosthold, og vi serverer tre måltider hver dag. Maten 
som serveres er i tråd med Helsedirektoratets kostholdsråd og FNs bærekraftsmål 2-3 og 12 

Til frokost serveres det brød, grøt, frokostblanding eller knekkebrød og variert pålegg. 

Til lunsj serveres det varm lunsj bestående av enten fisk, kjøtt eller vegetarkost. På turdager 
serveres mat tilberedt på bålet eller smørelunsj (barna lager sin egen matpakke) 

Til ettermiddagsmåltidet serveres det frukt og grønt samt knekkebrød eller brød (til de minste) 
med enkelt pålegg 

BURSDAGSFEIRINGER 
 

Bursdagene i barnehagen markeres på avdelingen eller på teamet. Barna blir møtt av flagg og 
bursdagsplakat når de kommer om morgenen. Barnet får krone og er selv med på å lade 
denne om ønskelig. Bursdagen markeres med en bursdagssamling. Fokuset denne dagen skal 
være på opplevelsen av å ha bursdag i barnehagen sammen med gode lekevenner. 
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INTERNKONTROLL – HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 
 

Barnehagen har utarbeidet et godt og omfattende HMS-system og bruker PBL Mentor som var 
digitale HMS-system. Vi er opptatt av å arbeide kontinuerlig med fokus på helse, miljø og 
sikkerhet og dette er et fast tema på alle våre personalmøter. Noe av det aller viktigste  
 
innenfor helse, miljø og sikkerhet knytter seg til rutiner for å ivareta sikkerheten på turer, på 
uteområdet og inne i barnehagen. Det er utarbeidet beredskapsplaner på ulike områder som  
blant annet ved håndtering av ulykker, dødsfall og alvorlige hendelser.  
 

Eier, styrer og barnehagens verneombud har hovedansvaret for at barnehagen har et 
forsvarlig og godt HMS -system. Barnehagen har egen brannvernleder. Vi gjennomfører 3 
timers førstehjelpskurs med hele personalet en gang i året og brannkurs en gang annethvert 
år. Styrer og verneombud har et omfattende HMS sikkerhetskurs gjennom PBL. 

 

VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE 
 

Barnehagen arbeider i nært samarbeid med en rekke ulike samarbeidspartnere for å ivareta 
barnas beste. 

Når det gjelder andre instanser nevner vi PPT (pedagogisk Psykologisk tjeneste) som er en 
viktig støttespiller i forhold til barn som trenger særskilt oppfølging, eller i situasjoner knyttet 
til barns utvikling hvor vi trenger hjelp og nye perspektiver. I Kongsberg kommune har 
barnehagene muligheter til å fremme saker for Tverrfaglig team hvor man kan drøfte ulike 
utfordringer hos barn i barnehagene, sakene kan drøftes anonymt eller ved at foreldre og 
ansatte sammen møter Tverrfaglig team. Tverrfaglig team består av rådgiver for Tidlig innsats, 
fysioterapeut, ansatt fra Kongsberg helsestasjon og ansatt i Kongsberg barneverntjeneste. 
Møtene holdes etter oppsatt tid fordelt mellom barnehagene i Kongsberg kommune. 

Vi samarbeider i tillegg med blant annet Oppvekstseksjonen, helsestasjonen, 
barneverntjenesten, kulturskolen, Kongsberg Vitensenter, barneskolene i Kongsberg 
kommune. Sølvstuffen barnehage er praksisbarnehage for studenter ved 
barnehagelærerutdanningen og samarbeider rundt dette med USN. 

TILVENNING OG OVERGANGER INNAD I BARNEHAGEN 

 

Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene legge til rette for at barnet skal få en trygg og god 
start i barnehagen. Barnehagen skal tilpasse rutiner og organisere tid og rom slik at barnet får 
tid til å bli kjent, etablere relasjoner og knytte seg til personalet og til andre barn. Når barnet 
begynner i barnehagen, skal personalet sørge for tett oppfølging den første tiden slik at barnet 
kan oppleve tilhørighet og trygghet til å leke, utforske og lære. Overganger skjer også innad i 
barnehagen. Personalet skal sørge for at barn og foreldre får tid og rom til å bli kjent med 
barna og personalet når de bytter barnegruppe. (RP 2017, s 33) 
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Nye barn i Sølvstuffen barnehage 

Åpen dag En lørdag i løpet av februar inviterer vi barn 
og foreldre som har behov for 
barnehageplass til «Åpen dag» slik at man 
kan ta en titt på barnehagen vår, leke litt og 
motta litt informasjon om tilbudet vi gir. 

Foreldremøte for nye foreldre I juni blir foreldre til nye barn invitert til et 
informasjonsmøte med omvisning i 
barnehagen 

Besøksdager I mai-juni blir nye barn og foreldre invitert til 
besøksdager i barnehagen 

Hjemmebesøk Noen dager i forkant av at barnet skal starte 
i barnehagen kommer pedagogisk leder på 
avdelingen gjerne hjem på besøk til det nye 
barnet og familien for å hilse på og få treffe 
barnet i kjente og trygge omgivelser 

Tilvenning ved oppstart Vi har tilvenning av et barn av gangen på 
teamene våre. De første dagene i 
barnehagen er foreldrene sammen med 
barnet i barnehagen 

Foreldresamtale I løpet av de første dagene i barnehagen vil 
nye foreldre bli invitert til foreldresamtale, 
den såkalte «Oppstartssamtalen» med 
pedagogisk leder på avdelingen. Samtalen er 
lagt opp til utveksling av informasjon mellom 
foreldre og barnehagen for å bli best mulig 
kjent med barnets behov og vaner 

 

Overgang fra Underberget til Overberget 

Overføringssamtale I juni gjennomfører de pedagogiske lederne 
på avdelingen barnet skal overflyttes fra og 
avdelingen barnet skal overflyttes til 
samtaler hvor viktig informasjon om barnet 
blir gjennomgått for å kunne bidra til å sikre 
en best mulig overgang for barnet til ny 
avdeling  

Tilvenning på ny avdeling I februar og frem til sommerstengt 
barnehage barna som skal overflyttes fra 
Underberget til Overberget på tilvenning en 
dag i uka på Overberget sammen med 
ansatte fra Underberget. De deltar i ulike 
aktiviteter, måltider og er med på turer for å 
bli best mulig kjent med barn og ansatte på 
Overberget 
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Foreldresamtale I foreldresamtalen som tilbys på våren vil 
overgang til ny avdeling være tema for de 
barna det  

Oppstart på ny avdeling Barn som skal bytte avdeling begynner på ny 
avdeling i uke 31 

 

SØLVBARNA 

 

I Sølvstuffen barnehage gir vi et tilbud til de eldste barna som skal gi dem en pekepinn på hva 
som venter dem når de begynner på skolen. Sølvbarna deltar i ulike skoleforberedende 
aktiviteter i løpet av året. 

Vi bruker planen «Førsteklasses forberedt», som er basert på et samarbeid mellom 
barnehagene og skolene i Kongsberg kommune som grunnlag for de skoleforberedende 
aktivitetene vi tilbyr Sølvbarna. Med utgangspunkt i rammeplanen og «Førsteklasses 
forberedt» lages egne halvårsplaner for arbeidet med å forberede Sølvbarna på overgangen 
fra barnehage til skole. Hele planen «Førsteklasses forberedt» finner du på MyKid eller under 
www.kongsberg.kommune.no.          

 

I «Førsteklasses forberedt» står det følgende;  

«For små barn er det å begynne på skolen et stort skritt. Og et viktig skritt, der vi som 
voksne rundt ikke bør trå feil. Barnehage, skole og foreldre kan i fellesskap bidra til at skolen 
ikke er ukjent grunn og til at barna opplever trygghet fra første stund. Trygge barn som raskt 
finner seg til rette i skolen vil trives bedre. Og igjen lære mer.» 

«Det handler om de samme barna, da må vi handle sammen. Nesten alle barn som stiller til 
første skoledag i Kongsberg kommune, har begynt læringsløpet sitt i barnehagen. Det gir 
kommunen store muligheter for samhandling og tidlig innsats. Et tett og tverrfaglig 
samarbeid og en godt forberedt overgang fra barnehage til skole er forebyggende og kan 
bidra til at små startvansker ikke får utvikle seg til større utfordringer. Gir vi barna en god 
start på skolen har vi lagt grunnlaget for en fin fortsettelse.» 

«Undersøkelser viser at faste rutiner og felles møteplasser er avgjørende for å få til et godt 
og systematisk samarbeid rundt overgangen fra barnehage til skole. I denne planen 
beskrives felles og forpliktende mål og rutiner for alle ansvarlige. Rutinen er kun et 
minimumskrav. De enkelte skoler og barnehager står fritt til å gjøre mer. Men med denne 
planen vil Kongsberg kommune sette en standard, og bidra til at alle barn som begynner på 
skolen i vår kommune stiller førsteklasses forberedt.» 

 
 

 

Barnehagen skal i samarbeid med foreldre og skolen legge til rette for at barna kan få en 
trygg og god overgang fra barnehage til skole. 

http://www.kongsberg.kommune.no/
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PLANLEGGING, VURDERING OG DOKUMENTASJON 
 

 
For at vi skal nå målene våre er det nødvendig med grundig planlegging og involvering av hele 
personalet. Alle skal til enhver tid ha kjennskap til hva deres avdeling jobber med, og alle er 
medansvarlige for gjennomføringen. Planleggingen gjøres på avdelingsmøter, rommøter, 
teammøter, personalmøter og på planleggingsdager, og pedagogene bruker sin ubundne 
arbeidstid til planlegging og tilrettelegging. 
 

 
Om vi skal lære av det vi gjør og utvikle oss, må vi også vurdere arbeide vårt fortløpende. 
Kvaliteten i det daglige samspillet mellom menneskene i barnehagen er en av de viktigste 
forutsetningene for barns utvikling og læring. Informasjon og dokumentasjon skal danne 
grunnlag for refleksjon og diskusjon i personalet, og med barn og foreldre. Resultatene av 
vurderingene ligger til grunn for arbeidet med neste årsplan. Vi dokumenterer med bilder, 
gjennom informasjon i MyKid, gjennom månedsbrev, dagsoversikter i MyKid og gjennom 
årsplanen. 

Planlegging gir personalet grunnlag for å tenke og handle langsiktig og systematisk i det 
pedagogiske arbeidet. Planleggingen må baseres på kunnskap om barns trivsel og 
allsidig utvikling, individuelt og i gruppe. Det skal også baseres på observasjon, 
dokumentasjon, refleksjon, systematisk vurdering og samtaler med barn og foreldre. 
(RP, 2017 s 38) 

Dokumentasjon av personalets arbeid synliggjør hvordan personalet arbeider for å 
oppfylle kravene i barnehageloven og rammeplanen. Dokumentasjon av det 
pedagogiske arbeidet skal inngå i barnehagens arbeid med å planlegge, vurdere og 
utvikle den pedagogiske virksomheten. Dokumentasjon av det pedagogiske arbeidet 
kan gi foreldre, lokalmiljøet og kommunen som barnehagemyndighet informasjon om 
hva barn opplever, lærer og gjør i barnehagen, og om hvordan barnehagen oppfyller 
kravene i barnehageloven og rammeplanen. (RP, 2017 s 39) 
 

Barnehagen skal jevnlig vurdere det pedagogiske arbeidet. Det betyr at det 
pedagogiske arbeidet skal beskrives, analyseres og fortolkes ut fra barnehagens planer, 
barnehageloven og rammeplanen. Hovedformålet med vurderingsarbeidet er å sikre at 
alle barn får et tilbud i tråd med barnehageloven og rammeplanen (RP, 2017 s 38) 
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VERKTØY I KVALITETSARBEIDET 
For å sikre oss at vi jobber målrettet for å ivareta god kvalitet på alle områder i 
barnehagehverdagen benytter vi oss av ulike verktøy som bidrar til å gjøres oss fokusert på 
ulike sider av kvalitetsarbeidet. 

Vi bruker MyKid som digitalt verktøy for å sikre god informasjonsflyt mellom barnehagen og 
barnas hjem. Gjennom MyKid formidles informasjon om barnehagehverdagen samt 
informasjon mellom barnehagen og det enkelte barns hjem som f.eks. informasjon om barnet 
har fri/hvem som skal hente barnet i barnehagen, om barnet har behov for bleier, klær eller 
annet utstyr i barnehagen. 

Vi bruker blant annet det pedagogiske opplegget Bravo-leken i vårt arbeide med barns 
språkutvikling. Bravo-leken foregår i korte økter på 10-15 minutter i tett samspill med en 
voksen. Leken gjennomføres ved at en voksen introduserer ulike begreper som konkretiseres 
ved hjelp av fysiske gjenstander og sanseerfaringer. 

Bravo-leken styrker barns språkutvikling gjennom systematisk stimulering av sanser og 
motorikk i kombinasjon med ord, bokstaver og bilder.  

 

Planlegging

Praksis

RefleksjonVurdering

Dokumentasjon
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Bravo-leken karakteriseres av høy intensitet, engasjement og felles utforsking av språk og 
opplevelser. Dette gir økt ordforråd, styrket begrepsforståelse og språklig bevissthet som 
legger grunnlaget for gode leseferdigheter senere 

Vi bruker det pedagogiske opplegget Steg for Steg i vårt arbeide i forhold til sosial kompetanse 

Steg for Steg er et opplegg som har til hensikt å øke barns sosiale kompetanse gjennom å øve 
på ferdigheter i empati, problemløsning og mestring av sinne i sosiale sammenhenger. Noe av 
det viktigste vi kan formidle til barn, er hvordan vi alle er avhengig av hverandre i vår streben 
mot det gode liv. Steg for steg er et opplegg som har til hensikt å lære barn prososiale 
ferdigheter og redusere negativ impulsiv og aggressiv atferd.  
Opplegget er bygd opp rundt følgende mål:  
Kjenne igjen tegn på følelser, slik at det er lettere å forstå hva en selv og andre føler 
Sette seg i andres sted 
Vise medfølelse og omtanke for andre 
Utvikle evnen til å kjenne igjen og moderere sinnereaksjoner ved å: 
Legge merke til hvordan sinne føles og hva som gjør en sint 
Trene på å bruke teknikker for å dempe sinne 
Gi alternative måter å handle på når vi skal løse et problem ved å:  
Bruke en metode for problemløsning i sosiale situasjoner 
Trene på sosiale ferdigheter  
 
I forhold til dokumentasjon benytter vi oss blant annet av «By opp til dans», «Lær meg norsk 
før skolestart», «Alle med» og «TRAS».  
 
I Kongsberg kommune benytter vi BTI – Bedre Tverrfaglig Innsats som handlingsverktøy i de 
situasjoner hvor vi er vurdere at et barn kan ha behov for tilrettelegging eller oppfølging. BTI 
er en samhandlingsmodell som gjør at man raskt tar tak i og vurderer hva slags behov barnet 
har og der det er nødvendig med oppfølging jobbes det i tett samarbeid med foreldre og 
andre samarbeidspartnere. 

SAMARBEID 
Foreldresamarbeid  

Barnehagen skal legge til rette for foreldresamarbeid og god dialog med foreldrene. 
Foreldresamarbeidet skal både skje på individnivå, med foreldrene til hvert barn, og på 
gruppenivå, gjennom foreldrerådet og samarbeidsutvalget.  

Samarbeidet mellom hjemmet og barnehagen skal alltid ha barnets beste som mål. Foreldrene 
og barnehagens personale har et felles ansvar for barnets trivsel og utvikling. På individnivå 
skal barnehagen legge til rette for at foreldrene og barnehagen jevnlig kan utveksle 
observasjoner og vurderinger knyttet til enkeltbarnets helse, trivsel, erfaringer, utvikling og 
læring.  

Barnehagen skal begrunne sine vurderinger overfor foreldrene og ta hensyn til foreldrenes 
synspunkter. Samarbeidet skal sikre at foreldrene får medvirke til den individuelle 
tilretteleggingen av tilbudet. Både foreldrene og personalet må forholde seg til at barnehagen 
har et samfunnsmandat og verdigrunnlag som det er barnehagens oppgave å forvalte.  

Barnehagen skal bestrebe at barnet ikke kommer i lojalitetskonflikt mellom hjemmet og 
barnehagen (RP 2017, s 29) 
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Vi ønsker et samarbeid mellom hjem og barnehage som bygger på åpenhet og tillit, og vi 
legger til rette slik at foreldrene får mulighet til å påvirke tilbudet i barnehagen. Rammeplanen 
for barnehager er svært tydelig på at det er foreldrene som har ansvar for barnas oppdragelse 
og danning. Barnehagen skal være komplementerende i forhold til hjemmet.  

I Sølvstuffen barnehage avholdes foreldresamtaler, foreldremøter, sosiale sammenkomster 
som blant annet sommerfest, Barn hjelper barn-aksjon, foreldrefrokost og Luciafeiring.  

I Sølvstuffen barnehage er personalet opptatt av å legge til rette for den daglige kontakten 
med barnas foresatte, i tillegg brukes det digitale verktøyet MyKid for å kommunisere med 
barnas foresatte. 

Samarbeidsutvalget og foreldreråd 

 

Samarbeidsutvalget i Sølvstuffen barnehage består av to foreldre og to ansatte fra hvert team. 
Eier og styrer av barnehagen møter også i samarbeidsutvalget. Det avholdes 5-6 møter i 
samarbeidsutvalget i løpet av barnehageåret. Foreldrerepresentantene velges på 
foreldrerådsmøte ved oppstart av barnehageåret.  

Personalsamarbeid 

Barnehagens lederteam består av styreren og de pedagogiske lederne. Lederteam møtes en 
gang i måneden for å diskutere, planlegge og evaluere det pedagogiske opplegget i 
barnehagen, noe som blant aannet inkluderer fagdiskusjoner knyttet til barnehageloven, 
rammeplanen, barnehagens årsplan- og virksomhetsplan eller faglitteratur knyttet til det 
pedagogiske arbeidet vi gjennomfører i barnehagen. 

Vi er opptatt av at hele personalgruppa står samlet og deler et felles grunnsyn. Medvirkning og 
påvirkningsmuligheter er viktige for oss at alle de ansatte opplever å ha. Alle de ansatte er like 
verdifulle og alle skal eie innholdet og arbeidsmetodene vi jobber etter og hver enkelt skal 
være med å legge føringene. Vi forventer mye av våre ansatte og er opptatt av at alle sjal være 
aktivt deltakende i både planlegging og gjennomføring av den pedagogiske praksisen i 
barnehagen. 

 

 

For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et 
samarbeidsutvalg. 

Foreldrerådet består av foresatte til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til 
at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø». Ved 
en avstemming telles kun en stemme per barn.  

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. 
Samarbeidsutvalget skal bli forelagt saker som er viktige for barnehagens innhold og 
virksomhet, og for forholdet til foreldrene. Samarbeidsutvalget skal fastsette barnehagens 
årsplan. Øvrige saker av viktighet er for eksempel forslag til budsjett eller driftsendringer. 
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