
1 
 

 

 

Årsplan for  

Haugen barnehage 

2019 – 2020 

  

Ein viktig start, og ein god plass å vera. 
  



2 
 

Innhold 
Velkommen til Haugen barnehage 4 

Felles visjon og verdiar for Lindås kommune 4 

Verdigrunnlaget til barnehagen 5 

VISJON FOR HAUGENBARNEHAGE 5 

Telefon nummer dei ulike avdelingane 6 

barnehageåret 2019 – 2020 6 

Faste tradisjonar i Haugen barnehage er: 7 

Bursdagsfeiring i barnehagen 7 

Litt frå Rammeplanen om: 9 

Barn og barndom 9 

Demokrati 9 

Mangfald og gjensidig respekt 9 

Likestilling og likeverd 9 

Berekraftig utvikling 10 

Livsmestring og helse 10 

Barnehager med særlig formål 10 

Ansvar og roller 10 

Barnehageeigaren 10 

Styraren 10 

Pedagogiske leiaren 10 

Formålet med og innhaldet i barnehagen 11 

Barnehagen skal i vareta barnas behov for omsorg 11 

Barnehagen skal vareta barnas behov for leik 11 

Lindås kommunale barnehagar: 12 

Barnehagen skal fremme danning 13 

Barnehagen skal fremje læring 13 

Barnehagen skal fremje vennskap og fellesskap 14 

Barnehagen skal fremme kommunikasjon og språk 16 

Samiske barnehagar/ andre barnehagar med samiske barn 16 

Barns medverknad 17 

Samarbeid mellom heimen og barnehagen 18 

Foreldreråd og samarbeidsutval 19 

Samarbeidsutval for Haugen barnehage 2019/2020: 19 

Overganger 20 

Når barnet begynner i barnehagen 20 

Overgangar i barnehagen 20 

Overgangen mellom barnehage og skule 20 



3 
 

FØRSKULEGRUPPA I HAUGEN. 21 

MÅL FOR ARBEIDET 21 

Barnehagen som pedagogisk verksemd 21 

Planlegging 21 

Vurdering 22 

Barnehagens arbeidsmåtar 24 

Progresjon 24 

Barnehagens digitale praksis 24 

Barnehagens fagområder 25 

Kommunikasjon, språk og tekst 25 

Kropp, rørsle, mat og helse, 25 

Kunst, kultur og kreativitet 25 

Natur, miljø og teknologi 25 

Mengd, rom og form 25 

Etikk, religion og filosofi 25 

Nærmiljø og samfunn 25 

Dei ulike tema dei yngste barna (fødd 2018 – 2017) skal arbeide med barnehageåret 2019-2020 27 

Dei ulike tema dei eldste barna (fødd 2016 – 2014) skal arbeide med barnehageåret 2019-2020 31 

 

 

 

 

 

Barnehagerute og vedtekter for dei kommunale barnehagane er på Lindås kommune sine nettsider 

og på nettleser til Vigilo (ikkje i app).  



4 
 

Velkommen til Haugen barnehage 
Stortinget har i lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) fastsett overordna føresegner om 
innhaldet i og oppgåvene til barnehagen, jf. §§ 1, 1a, 2, 3, 4 og 5. Forskrift om rammeplan for barnehagens 
innhald og oppgåver (rammeplanen) fastset utfyllande føresegner om innhaldet i og oppgåvene til barnehagen.  
Rammeplanen trer i kraft 1. august 2017. Frå det same tidspunktet blir forskrift 1. mars 2006 nr. 266 om 
rammeplan for barnehagens innhald og oppgåver oppheva. 

Årsplan for Haugen barnehage tek utgangspunkt i desse dokumenta.  
Vi ser det som viktig at barnehagen både skal vere ein god stad for barna å vere, og ein god 
stad for læring.  
Ta gjerne kontakt om det er noko de vil vete meir om. Vi tar gjerne i mot idear og innspel. 
Det er viktig for oss å ha eit nært samarbeid med heimen til det beste for barna.  De som 
foreldre er vår viktigaste samarbeidspartnar, og i følgje lov om barnehagar (LOB) har de rett 
til, og vi ynskjer at de skal medverke på arbeidet vi gjer. 

Felles visjon og verdiar for Lindås kommune 
Den 11. juni -09 samla kommunestyret seg om ein felles samfunnsvisjon for kommunen vår. 
Visjonen for Lindås er ”Der draumar blir røyndom”. Visjonen er knytt til eit sterkt symbol, 
flammen. Sjølvsagt har flammen ein link til energikommunen Lindås, men den peikar òg mot 
dei mange eldsjelene som arbeider og som bur i Lindås kommune. Eit godt døme på dette er 
talet på frivillige lag og organisasjonar i kommunen. 
For å arbeide mot å oppfylle visjonen så langt råd er, har dei tilsette i Lindås kommune blitt 
einige om 4 verdiord vi saman har fokus på.  
 
Orda er framtidsretta, inkluderande, kvalitetsbevisst og tenestevillig.  
* I ordet framtidsretta ligg mellom anna å ta tak i nye utfordringar, finne fram til gode         
  mål og gode prosessar for å nå desse måla. 
* Ordet inkluderande har eit innhald som skal tyde på at alle skal ha høve til å realisere  
  nokre draumar. Det er òg eit viktig ord for arbeidsmiljøet. 
* Å vere kvalitetsbevisst betyr at det må liggje fag og dugleik bak for å skape ein god  
  kommune å bu i. 
* Tenestevillig handlar om måten vi møter folk på. 
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Verdigrunnlaget til barnehagen  

VISJON FOR HAUGENBARNEHAGE 
 

EIN VIKTIG START,  
EIN GOD PLASS Å VERA 

 
Å kjenna seg trygg og verdifull er ein føresetnad for leik, utvikling og læring. Barnehagen er 
barna sin start i utdanningssystemet.   
Barnehagen skal gje barna omsorg, utfordringar, spaning og saman skal vi søka kunnskap. 
Barna skal oppleva tilknyting og fellesskap, samstundes som dei opplever at dei sjølv vert 
ivaretatt som den ein er. Barn skal bli anerkjend for sine uttrykk og skal aktivt oppmuntrast 
for å gje uttrykk for sine tankar og meiningar.  
 

Desse verdiane legg vi vekt på i arbeidet vårt: 

umor.  Alle barn har sitt eige lynne og humor. Likevel er det ein del fellestrekk for dei ulike 

aldersgruppene. Eit barn som ler hjarteleg og frydar seg, aleine eller saman med andre, er magiske 
øyeblikk.  

ktivitet.  Vi ynskjer å veksle mellom barna sin spontane leik og tilrettelegging frå vaksne. Vi 

vil observere kva barna er opptekne av, og bygge arbeidet vårt på det. Barna viser ofte glede og 
engasjement, og aktivitetane er meiningsfulle ” her og no.” 

ndring. Barn er nysgjerrige og vil finne ut av verden rundt seg. Vi vert imponert over deira 

undring over kvardagslege ting. Vår vaksen si rolle er mellom anna å stimulere til undring, gjennom å 
stille spørsmål som får barna til å reflektere og være nyfikne på å søke ny kunnskap og lærdom. 

lede. Det handlar om å vere ein del av eit fellesskap og utvikle venskap. Å kjenne at ein er  

noko for andre, vera trygg og ha det godt. Å kjenne glede over å få til det ein vil. Vi vaksne har mykje 
å lære av barn sin måte å fryde seg  og vise glede på. 

ngasjement. Det er ein viktig drivkraft, tenk når ein gløymer tid og stad i iveren over det 

ein heldt på med. Viktig å balansere mellom det kjente og ukjente. Korleis vert vi engasjert? 
Engasjement er smittande og vi har ulike interesse og kunnskapsfelt vi kan dele med kvarandre. 

estekjærleik. Vi har alle rett til å vera ulike og samstundes ein del av same fellesskapet. Vi 

skal vise kvarandre respekt og omsorg. Vi skal vera tollerange og fremja likeverd i barnehagen sitt 
komplekse samspel. 
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Telefon nummer dei ulike avdelingane 

barnehageåret 2019 – 2020 
 

  

 

Hovudnr. til barnehagen er   tlf.nr. 56 37 50 60 
 
Grønspett     tlf.nr. 56 37 53 95     
 

Gulsporv     tlf.nr. 56 37 53 96 

 

Raudstrupe     tlf.nr. 56 37  53 91    

Blåmeis      tlf.nr. 56 37 53 90 

 

Styrar Kate E. Klementsen   tlf.nr. 56 37 53 92   
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Faste tradisjonar i Haugen barnehage er: 
 
Haugenmila        August/september 
Brannvernveke        september 
Julegrantenning ( foreldre vert invitert)    desember 
Julegudsteneste        desember 
Lucia-feiring ( foreldre vert invitert)     desember     
Nissefest                                                        desember 
Lommelyktfrukost       desember 
Karneval         februar 
Påskefrukost (foreldre vert invitert)     mars/april 
Sommarfest (foreldre og søsken vert inviterte)   juni 

 
Dei fleste arrangementa er for barnehagebarna, dersom de som foreldre har lyst og høve til 

å vera med, er de velkomne. 
 

 

 

 

 

 

 

Bursdagsfeiring i barnehagen 
Avdelingane markerer fødselsdagen til barnet i barnehagen. Bursdagsbarnet er i hovedfokus, dei 
eldste får velje kva dei skal ha til varm mat og dei yngre får noko ekstra godt til frukt t.d. fruktsalat el. 
smoothie. De som foreldre treng ikkje ha noko med til bursdagfeiring i banehagen. Barna blir feira i 
barnehagen òg om dei har bursdag i ein helg, eller av andre grunnar ikkje er her på dagen sin. 
Invitasjonar til bursdagsbesøk heime hjå barnet, må skje utanom barnehagetida. Barnehagen kan 
hjelpe til med telefonliste til barna på avdelinga. 
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Trafikksikker kommune. 

  

Lindås kommune har blitt godkjent som «trafikksikker kommune».  

Det er eit konsept som er utvikla av Trygg Trafikk og som inneber at kommunar  

må vise at dei jobbar systematisk med trafikksikkerheit i alle viktige delar av  

organisasjonen.  

Lindås er ein av tre pilotkommunar som Trygg Trafikk Hordaland og Hordaland 
fylkeskommune har starta samarbeid med (de andre er Austrheim og Vaksdal). I konseptet 
ligg blant anna at alle skuler og barnehagar skal tilfredsstille nokre mål som gjør at dei kan 
karakterisere seg som "trafikksikre skuler/barnehagar».   

På nettsida www.trafikksikkerkommune.no finn ein meir informasjon. 

Haugen barnehage er ein Trafikksikker barnehage. 

Trafikkopplæring i Haugen barnehage. 

Avdelingane  gjennomfører  eit pedagogisk opplegg, med tanke på trafikk opplæring . Til 
dette brukar vi  eit opplegg som er utarbeid av Trygg Trafikk, og har med fagområda.  

På turar er det òg fokus på å ferdast sikkert i trafikken.  

Tarkus, barnas trafikkvenn vil framleis vere med oss i dette arbeidet. Det er eit beltedyr og i 
forteljingane sine vil han ha fokus på å ha på belte i bil eller buss og elles, korleis ferdast 
trygt i trafikken. 

Hjå Trygg trafikk er Tarkus bytta ut med «Lyset» 

 

         Tarkus 

 
  

http://www.trafikksikkerkommune.no/
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Litt frå Rammeplanen om: 

Barn og barndom  
Personalet i barneghagen er opptekne av at barna skal trivast i barnehagen og etablerer gode 
relasjonar (vennskap) til andre barn. Barnehagen legg til rette for eit godt leikemiljø der 
barna får oppleve samhald, vennskap og vere ein del av fellesskapet. Leik bidrar til eit rikt 
læringsmiljø der barna kan førebu seg til aktiv deltaking i samfunnet. 

Demokrati  
Barnehagen legg til rette for kvart enkelt barn og deira behov. Barna blir respektert og skal få 
uttrykkje sine meiningar.  
 

 

 

 

 

 

Mangfald og gjensidig respekt 
Barnehagen skal bidra at barn får kjennskap til ulike kulturar og får forståing for at vi er ulike. 
Kultur handlar om arv og tradisjonar. Kultur vert utvikla i spenninga mellom tradisjon og fornying. 
Både lokale og nasjonale kulturverdiar, slik desse vert spegla i barna sitt oppvekstmiljø, skal vere 
representert i barnehagen si verksemd. Barnet som kulturskapar handlar om å møte barnas 
individuelle kunnskap med respekt og sjå korleis det å finne ut av ting skapar kunnskapslyst, 
vitebegjær og glede. 

 

Likestilling og likeverd 
Alle skal ha like muligheiter til å bli sett, hørt og oppmuntra til å delta i fellesskap i alle aktiviteter i 
barnehagen. I Haugen jobbar vi med å være venlege og respektere at vi er ulike. I det daglige 
arbeidet jobbar vi med tema som t.d. har fokus på følelsar og kven kvart enkelt barn er, og at vi er 
ulike. Gjennom å være deltakande vaksne blir vi kjent med kvart enkelt barn og vaksne, og det blir 
lettare og sjå alle sine behov. Det at vi er ulike ser vi i som en ressurs, og at vi kan nytte kvar sin 
enkelte kompetanse og styrke. 

 
Gjennom å ha fokus på god kommunikasjon med foreldre, barn og personale, bygger vi opp eit godt 
samarbeid. Å møte barn og foreldre med respekt ved å lytte, ta seg tid til kvar enkelt og finne 
løysningar saman.  
Vi har møter utfordingar med positivitet og  engasjement og utvikle oss vidare 



10 
 

 
 

 

 

 

Berekraftig utvikling  
Personalet er gode rollemodeller og fremjar gode vanar og rutinar i kvardagen. Vi kjeldesorterer og 
har samtalar med barna om kvifor vi driv med sortering og korleis dette kan påverke for å få eit meir 
bærekraftig samfunn. 
Vi er opptatt av å vere mykje ute slik at barna skal få tilhøyr til naturen både i barnehagen og i 
nærmiljøet. Barna skal få oppleve naturen i all slags vær og bruke sansene aktivt. 

Livsmestring og helse 
Vi legg eit godt grunnlag for matglede, ved at barna er med å lage mat. 
I barnehagen er vi opptatt av eit rikt, aktivt og fysisk miljø. Vi legg  til rette for dette blant anna 
gjennom: leik, dans og turar.  
Personalet skal vere tydlege og set klare grenser når det gjeld mobbing og krenkingar. Om det 
oppstår slike situasjonar tek vi raskt tak i det og fylgjer det opp. 
I barnehagen har vi fokus på barna og dei utfordringar dei møter. Gjennom daglige observasjonar, og 
å være aktiv i leik blir det mulig for oss å bygge opp eit godt miljø. Målet vårt er å lære barna å sette 
grenser for seg sjølv, og respektere andre sine grenser. 
For å nå desse måla brukar vi samlingsstunda til å ha fokus på ulike tema. Då leser vi bøk, har store 
plakatar med tema som vi samtalar med barna om det som er på dei, og vi har ulike typar rollespel. I 
dagleglivet i barnehagen brukar vi òg strategiar og metodar som vi har  i frå DUÅ. Ved å vere gode 
rollemodellar håpar vi på at barna klarar å vere aktiv i konfliktløysing. 
 

Barnehager med særlig formål 
Vi er opptatt av å legge til rette for gjensidig respekt for ulike livssyn og religionar. 

 
 

Ansvar og roller 
De som arbeidar i barnehagen skal i saman med kommunen som er barnehageeigaren oppfylle 
måla og krava i rammeplanen. Rammeplanen kan man finne på 

https://www.udir.no/rammeplan 

Barnehageeigaren  

- har ansvar for at barnehagen blir driven i samsvar med gjeldande lover og regelverk.  

Styraren 

-har det daglige ansvaret for kvaliteten i heile barnehagen, dette inkluderer også å 
følje opp dei ansatte og deira kompetanse.  

Pedagogiske leiaren  

- Den pedagogiske leiaren skal rettleie og sørgje for at barnehagelova og 
rammeplanen blir oppfylte gjennom det pedagogiske arbeidet.  

https://www.udir.no/rammeplan
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Den har også ansvaret for det daglige arbeidet på avdelingane, dette inkluderer å 
delegere oppgåver ut i frå kvar einskild sine sterke sider.   

Alle tilsette i barnehagen får tid og rom til planlegging og oppdatering. Ved å ha eit 
interessert og engasjert personalet, blir alle oppmoda til å by på seg sjølv og dele kunnskap 
med kvarandre. Når heile personalgruppa  deltek på dei same kursa, får vi felles kunnskap og 
kompetanseheving.  

Barnehageåret 2019 - 2020 har vi fokus på språk. Vi fortsetta med å følje kursrekkja 
språkløyper som Universitetet i Stavanger har utarbeida, der personalet skal bli betre rusta til 
å arbeide med leseaktivitetar  saman med barna.  

 

Formålet med og innhaldet i barnehagen 
Haugen barnehage skal skape en grunnleggende trygghet for barn og voksne, gode relasjoner er 
viktig hvis vi skal greie å drive en god barnehage. 

Med dette mener vi at vi må skape en grunnleggende trygghet for voksne og barn, gode relasjoner er 
viktig hvis vi skal greie å drive en god barnehage.  

Vi skal gjøre vårt beste for at barna skal trives og gi alle barn trygghet og god omsorg. Vi skal gi barn 
tro på seg selv og andre. Vi legger også stor vekt på utvikling og læring, men for å få god utvikling og 
læring må først barna føle seg trygge og trives. Vi er også opptatt av å ha en barnehage med god 
kvalitet. Vi må utvikle oss hele tiden der målet er å bli bedre.   

Barnehagen skal i vareta barnas behov for omsorg 
Alle barn har rett til omsorg, å få dekket grunnleggende behov for mat, hvile og stell. Det er viktig at 
vi jobber for og skaper gode relasjoner med barna. Vi på i Haugen skal behandle barnet med omsorg 
og være gode rollemodeller.  Vi skal være omsorgsfulle ovenfor alle barna. Med det mener vi at vi 
skal være lydhøre, gi nærhet, vise innlevelse og evne og vilje til samspill. Dette skal prege alle 
situasjoner i hverdagen og komme til uttrykk når barna leker og lærer, i stellesituasjoner, måltider og 
påkledning. Barn som er lei seg skal trøstes og barn som er sinte skal møtes med respekt. Vi må gi 
respons og se barnas individuelle behov. Voksne må være følelsesmessig tilgjengelig og tilby nærhet 
og kontakt gjennom å gi barna kos og ta dem på fanget. Omsorg handler også om å gi barna varierte 
utfordringer og meningsfylte aktiviteter. God omsorg styrker barnas forutsetninger for å utvikle tillit 
til seg selv og andre og det skapes gode relasjoner. 

 

Barnehagen skal vareta barnas behov for leik 
Leiken har en fremtredande plass i barnas kvardag i barnehagen, den har ein eigenverdi og er ein 
grunnleggande livs - og læringsform som barn kan uttrykke seg gjennom. I leiken leggas grunnlaget 
for å danne vennskap. Å få delta i leik og få venner er grunnlaget for barns trivsel i barnehagen. 
Samhandling med andre betyr mye for utviklinga av sosial kompetanse.  Dette skal vi jobbe mye med. 
Barnehagen må legge til rette for variert lek, personalet skal være tilgjengelig for barna for å støtte, 
inspirere og oppmuntre barna. 
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 Lindås kommunale barnehagar: 
Vi ser på leik som ein viktig aktivitet som opptar mykje av barna sin kvardag. Leiken skil seg 
frå andre aktivitetar ved at den er ein spontan, skapande prosess som er styrt av barna sjølv 
og som tilfredsstiller behov hjå barna. Gjennom leiken gjer barna seg erfaringar, lærer og 
tileignar seg ny kunnskap. Leiken utviklar tankar og kjensler, den stimulerer språkutviklinga 
og den utviklar barnas sosiale kompetanse. Leiken gjev barna gode meistringsopplevingar og 
auka sjølvkjensle.  
 
I barnehagen nyttar vi leiken til å byggja relasjonar mellom barna, og mellom barna og dei 
vaksne. Gjennom leik lærer vi kvarandre å kjenna og skaper gode, felles opplevingar. På den 
måten utviklar vi tillit til kvarandre og tryggleik i gruppa. Dette er i samsvar med DUÅ som 
det står meir om lengre ut i årsplanen.  Alle vaksne har ansvar for å byggje gode relasjonar 
med barna.  Sparegrisen illustrerer kva som må puttast på «relasjonskontoen». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leik er barnas viktigaste læringsform og vil difor vere ei arbeidsmetode i alle fagområda. 
Gjennom frileik, ynskjer vi at barna skal:  
- nytta fantasien 
- få stimulere språket 
- trene på å halde på leik over tid 
- lære gode måtar å starte ein leik og å avslutte leik 
- få eit eigarforhold til barnehagen og leikane, slik at dei ynskjer å ta vare på leikane 
- tileigna seg normer og reglar i leik og utvikla gode relasjonar til andre barn.  
- vi ynskjer at barna skal læra seg å  

* venta på tur 
* lytta og øva på å fremja eigne meiningar på ein god måte 
* innfri andre sine ynskjer eller å stå på for eigne ynskjer 
* løysa konfliktar verbalt, på ein god måte 

- oppleve meistring 
- utvikla god sjølvkjensle 
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 Dei vaksne skal:                             
- vere med på å setje i gang leik 
- delta i barna sin leik dersom dei ynskjer det 
- hjelpe barn som ikkje ”kjem inn i leiken” slik at dei vert   
   populære leikepartnarar 
- rettleie barna i korleis dei kan væra ein god leikekamerat 
- syna barna gode måtar å leika på/gje impulsar til leik 
- væra i nærleiken som støttespelarar 
- oppmode barna om å samarbeida 
- væra i forkant, for å kunne førebyggja konfliktar 
- rettleie barna i konfliktløysing  

 

               

 

Barnehagen skal fremme danning 
Danning er en kontinuerlig prosess som skjer hele tiden i samspill med andre, og henger nøye 
sammen med lek, læring og sosial kompetanse. Vi jobber med danning i forhold til identitet, etikk, 
vennskap og empati. Vi meiner også at å arbeide med holdninger er danning, hvordan vi oppfører oss 
mot hverandre. Å innordne seg i et samfunn med regler og normer som det med å vente på tur, ta 
imot beskjeder, innordne seg etter andre er danning. Respekt for andre og de som tenker 
annerledes.  

 

Barnehagen skal fremje læring  
Vi skal støtte barnas nysgjerrighet, vitebegjær og lærelyst og bidra til et godt grunnlag for livslang 
læring. Læring foregår i det daglige samspillet med andre og med miljøet, og er nært knyttet opp i 
mot med leik, oppdragelse, danning og omsorg. Barna lærer gjennom alt de opplever og erfarer og vi 
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må ha et godt læringsmiljø i barnehagen. Det har stor betydning for barnas læring hvordan 
personalet møter barna. Vi skal ha en anerkjennende væremåte i forhold til barns læring, slik at 
samspillet mellom barn og voksne blir godt. Vi må møte barnas nysgjerrighet og spørsmål, vi må 
undre oss sammen med dem, vi må prøve å finne svar på ting vi lurer på, vi må formidle og dele vår 
kunnskap, ha engasjement, legge til rette for læring slik at glede og mestring blir sentralt. Vi skal 
være forbilder, ha gode holdninger og være gode rollemodeller. Gjennom daglig leik og samvær med 
andre barn ligger mye uformell læring, og læring skjer i både formelle og uformelle situasjoner. 
Formelle læringssituasjoner vi si aktiviteter og situasjoner som er planlagt og ledes av personalet i 
barnehagen. De uformelle læringssituasjoner er det som skjer her og nå.  

 

Barnehagen skal fremje vennskap og fellesskap  
Sosial kompetanse handler om å kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner. Denne 
kompetansen får vi i samspill med hverandre. Vi skal hele tiden jobbe med å støtte og utvikle 
enkeltbarns og barnegruppens sosiale ferdigheter.   

Tidlige erfaringer med jevnaldrende har stor betydning for barnas samspillferdigheter og gjør 
barnehagen til en viktig arena for sosial utvikling og etablering av vennskap. Forståelse og mestring 
av sosiale ferdigheter krever erfaring med og deltagelse i fellesskapet. 

 

Kvifor er det viktig å arbeide med barn sin emosjonelle og sosiale kompetanse? 

På same måte som at eit barns kognitive kompetanse påverkar evna til å lære, vil også eit barns 
sosiale kompetanse og emosjonelle tryggleik påverke hans eller hennar evne til å lære. 

Programmet i DUÅ styrkar personalet sin kompetanse i gruppeleiing inklusive ulike proaktive 
læringstilnærmingar.  

Proaktive strategiar  Å væra i forkant. Førebu - lette overgangar. Fortelje kva vi forventar- skaper 
forutsigbarheit. Å væra tydelig- enkel og klar. Kva gjev vi merksemd til? 

Dette vert i stor grad gjort gjennom bevisst bruk av ros, positiv merksemd og positive 
leiingsstrategiar. DUÅ er blant anna med på å førebygge negativt samspel og mobbing. 

Relasjonsbygging er viktig, og det blir jobba med å styrke vaksen-barn-relasjonen, samt samarbeidet 
mellom barnehage og heim.  

DUÅ er utvikla i USA av Carolyn Webster-Stratton, og det er der gjennomført studiar som 
dokumenterer god effekt av programmet.  

Hausten 2011 starta dei kommunale barnehagane i Lindås ei kompetanseheving av personalet 
gjennom kursrekkja om ”Dei Utrulege Åra” (DUÅ). 

Dei kommunale barnehagane har valt å gi alle tilsette opplæring i DUÅ sitt Skule- og 
barnehageprogram, som består av 6 workshops og ein del arbeid som skal gjerast / prøvast ut 
mellom samlingane. Kursinga har vore eit samarbeid med PPT Lindås og Universitetet i Tromsø. 

Implementering av DUÅ i Norge vert støtta av Helsedirektoratet. 

DUÅ er eit av tiltaka som blir nemnt i rapport 2011:1 ”Betre føre var ….: Helsefremmande og 
førebyggande tiltak og anbefalingar frå Folkehelseinstituttet. 
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Barnehagen skal fremme kommunikasjon og språk  
Språk og kommunikasjon er viktig. Småbarnsalderen er den grunnleggande perioden for utvikling av 
språket. Språket er avgjørende for mange områder av barns utvikling og har betydning i 
kommunikasjon, læring, relasjoner og vennskap. Vi legger vekt på at barna skal få en god 
språkutvikling mens de går i barnehagen og vektlegger gode samtaler med barna. Vi voksne må 
oppfatte og bekrefte barns uttrykk og samtidig sette ord på deres inntrykk og opplevelser. Vi snakker 
mye med barna, leser for dem, synger, har rim og regler. Vi har ord, navn og bokstaver hengende på 
veggene på avdelingene, tekstskaping og leik med språket. Vi skal ha et rikt og variert språkmiljø i 
barnehagen.  Vi bruker språkløyper, tegn til tale, bilder, dialogisk lesing m.m. 

Lindås kommune søkte om å bli språkkommune, og vart godkjent våren 2017. Dette forpliktar, og 
gjer at arbeidet med språk skal bli prioritert. Det er satt ned ei prosjektgruppe med medlemmer frå 
barnehage og skule som jobbar med dette. Målsetjinga med prosjektet er å styrke det ordinære 
tilbodet i barnehage og i skule.  

Forsking viser at barnet sine språklege ferdigheiter og bevisstheita om språklydar er viktig for å 
knekke den alfabetiske koden. Barnet må ha eit visst forråd av ord for å kunne lære å lese og skrive. 
Difor er det viktig å tenkje bevisst språkstimulering allereie frå barnet er bitte lite. På den måten kan 
ein hjelpe barna til å verte språksterke. 

 

 

 

Hei   til   alle ! 

Henta frå Tegnordbika.no 

 

 

Samiske barnehagar/ andre barnehagar med samiske barn  
Samiske barn i barnehage skal få støtte til å ta vare på og utvikle språket sitt, kunnskapen sin og 
kulturen sin uavhengig av kvar i landet dei bur. 
 

  



17 
 

Barns medverknad 
Noko som blir vektlagt i barnehagelova og rammeplanen, er barn sin rett til medverknad. Barn skal 
ha rett til å uttala seg, verte høyrt og sett, og verte møtt med respekt.  
Barna skal kunne lytte til andre og tole å verte sagt i mot. Rett og slett demokrati, for å bruke eit 
kjent omgrep.  

 
Barndommen er ei livsfase med eigenverdi i likskap med andre livsfasar i mennesket sitt livsløp. 
Barnet påverkar sine omgivnader gjennom sin veremåte. Korleis barn opplever møte med andre, vil 
påverke deira oppfatning av seg sjølve. 
Det er viktig for oss som personale å møte barna på ein måte som formidlar respekt og aksept, tillit 
og tiltru. Barna sine synspunkt skal tilleggas vekt i samsvar med alder og modning.  
Vi må ta utgangspunkt i barna sine eigne uttrykksmåtar.  
Dei yngste barna formidlar sine synspunkt ved kroppshaldning, mimikk og andre kjensleuttrykk. ( til 
dømes: Gut 18 mnd. handleier den vaksne for å kunne vise kva han ønskjer.) Gode vaksne som kan 
lese barna sine uttrykk, setje ord på det barnet formidlar. Denne form for kommunikasjon gir barna 
progresjon i utviklinga. 
 
Å ta barn sin rett til medverknad på alvor, føreset god kommunikasjon mellom barna og personalet, 
og mellom personalet og foreldra. 
Barna må møte ansvarsfulle vaksne som tar omsyn til heile gruppa. (til dømes: Etter samlingsstunda 
blir det på stor avdeling lagt til rette for ulike grupper, kvart barn får sjølv bestemme kva gruppe dei 
vil vere i.) 
 
I løpet av ein barnehagedag er det mange situasjonar der barna kan oppleve demokrati. Det gjeld for 
personalet å sjå og nytta desse situasjonane. 
Det er viktig for oss at årsplanen er utforma på ein måte som gir barna rom for medverknad i 
kvardagen. Planane skal ikkje vera for detaljerte med omsyn til kva som skal gjerast. 
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Samarbeid mellom heimen og barnehagen 
Barnehagen skal samarbeide tett med heimen for å ivareta barnas behov. Foreldras rett til 
medverknad er noko barnehagen legg stor vekt på. For å ivareta barnas behov skal 
barnehagen ha fokus på omsorg og leik, og fremje læring og danning.   

I Haugen barnehage. 
KVA KORLEIS KVIFOR 

Invitere foreldra til å vera i 
barnehagen 

Ein vanleg barnehagedag  
Tilstellingar som til dømes 
- Foreldrekaffi 
- Julegrantenning 
- Lucia  
- Påskefrukost 
- Sommarfest 

Auka samarbeidet mellom 
barnehage og heim. 
Uformell kontakt med personalet. 
Fint for barnet å få foreldra på 
besøk i barnehagen. 
Foreldre kan bli kjende med 
kvarandre. 

Foreldresamtalar Ha samtalar med foreldre 2 gongar i 
året 

Utveksle informasjon om barnet. 

Bringe/hente situasjonar Møte barn og foreldre i garderoben 
så langt råd er. 
Ha fokus på barnet, når barnet kjem 
og går. 

Vi ønskjer at kvart enkelt barn skal 
bli sett. 

Foreldremøte Invitasjon ein til to gongar pr. år. 
Ulike tema som er aktuelle å ta opp.  
Kanskje diskusjonsgrupper ut ifrå 
temaet som vert tatt opp. 

Foreldra får praktiske opplysningar 
om barnehagen. 
Vi kan vise kva vi jobbar med.  
Foreldra kan bli kjende med 
kvarandre. 
Dei kan få medverknad på 
innhaldet i barnehagen. 

Veke plan/ 
Vekesrapport/Månadsbrev i 
foreldreportalen Vigilo 

Informasjon gjennom 
vekeplan/månadsbrev frå avdelinga 
om kva som skal skje, og rapport om 
kva som har vore gjennomførd. 

Auka samarbeidet mellom heim og 
barnehage. Informasjon om 
barnehagedagen. 

Foreldreportalen Vigilo Meldingar mellom heim og 
barnehage 

Registrere fri, sjukdom, gje korte 
meldingar om hendingar på 
enkeltdagar, vekeplan, om barnet 
kjem seinare 
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Foreldreråd og samarbeidsutval 
Alle foreldre i barnehagen er medlem i foreldrerådet. På foreldremøtet om hausten blir det vald 
foreldrerepresentantar til Samarbeidsutvalet (SU). SU er barnehagen sitt samarbeidsorgan. Det 
består av representantar frå foreldre, personalet og eigar/kommunen. 
SU skal vere eit rådgjevande, kontaktskapande og samordnande organ. Utvalet skal særleg vere med 
og drøfta barnehagen sine ideelle grunnlag, og arbeide for å fremje kontakten mellom barnehagen 
og lokalsamfunnet. Utvalet har rett til å uttale seg i saker som betyr noko for barnehagen sitt innhald 
og forhold til foreldra (budsjett, utnytting av ute- og inneareal). 

 
VAL:  Foreldrerådet (som består av alle foreldra) vel 2 representantar og 2 vararepresentanter. Dei 
tilsette vel 2 representantar. Ein representant frå kommunen (bhg.eigar) og styrar sit automatisk i 
samarbeidsutvalet. 
FUNKSJONSTID: Foreldrerepresentantar og representantar frå dei tilsette vert vald for to år om 
gongen. Det bør alltid vere nokon av representantane igjen frå året før. Funksjonstid for 
eigarrepresentanten vert fastsett av bhg.eigar. 
KONSTITUERING: Samarbeidsutvalet konstituerer seg sjølv. 
AVSTEMMING: Kvar representant har ei stemme og vanleg fleirtaksvedtak gjeld. Ved stemmelikskap 
har SU-leiar dobbel stemme. Styrar har møte-, tale- og forslagsrett. 
FORHOLD TIL BHG. EIGAR OG TILSYNSMYNDIGHEIT: SU skal påpeika overfor bhg.eigar og melda frå 
til kommune eller fylkesmann dersom barnehagen ikkje vert driven innanfor rammer som er sett av 
gjeldande lover, forskrifter, vedtekter og barnehagen sitt budsjett. SU i Haugen barnehage ønskjer å 
ha ei ordning der ikkje alle medlemmene blir skifta ut kvart år. Det er viktig å ha litt overlapping for å 
skape progresjon og framdrift. Vararepresentantane har ikkje møteplikt med mindre dei må steppe 
inn for den dei er vara for. Men vararepresentantane er hjertelig velkommen til å vere med på møta. 
Innkallingar og referat blir også sendt til vararepresentantane, slik at dei kan halde seg orientert. 

 

Samarbeidsutval for Haugen barnehage 2019/2020: 
Nokre representantar fortset frå forrige barnehageår, andre vil bli valt inn på foreldremøtet i 
september. 
Medlemmer i SU 2019/2020: 

MEDLEM: Karolina Rathore  2019/2020 vara: Helen Valdersnes  2019/2020 
MEDLEM: Trine Rokkan   2019/2021 vara: Benedikte Hagesæther 2019/2021 
MEDLEM: Sylvi Haugland  2018/2020 vara: Linda Bergås  2018/2020 
MEDLEM: Anne B. Mehl   2019/2021 vara: Jannike Eikeland  2017/2019
  
EIGARREPRESENTANT: Asle Hetlebakke   vara: Nina Bognøy 

STYRAR: Kate E. Klementsen       EININGSLEIAR: Mona Hagewick 
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Overganger 

Når barnet begynner i barnehagen 
Ved å bruke god tid i hverdagen får barna mulighet til å bli godt kjent med barnehagen, de voksne og 
andre barn. Vi oppfordrer foreldre til å sette av god tid til tilvenningen. Vi har utarbeidet egne planer 
og skriv for dette, så alle foreldre får god informasjon før oppstart.   

Sammen med foreldrene legger barnehagen til rette for at barna får en trygg og god start i 
barnehagen. Rutiner, rom og tid tilpasses slik at barnet får tid til å bli kjent, skape relasjoner og 
knytte seg til både voksne og barn i barnehagen. Det samme gjelder når barna bytter barnegruppe 
innad i barnehagen, personalet sørger for at barna og foreldrene får tid og rom til å bli kjent med 
barn og personale.  Vi inviterer alle nye barn og foreldre til en felles besøksdag, før ferien. Her får de 
en omvisning i barnehagen, samt annen informasjon. Barna får muligheten til å leke, og bli litt kjent 
med noen av barna som allerede går i barnehagen. Vi har også foreldremøte på våren, for nye 
foreldre.  Når barnet begynner i barnehagen, får det en fast kontaktperson, som har ansvaret for å 
hjelpe barnet til rette, og å følge opp barnet i hverdagen. I den første tiden i barnehagen, er det 
kontaktpersonen som har mest med barnet å gjøre, slik at det knyttes nære bånd mellom barn, 
foreldre og en bestemt voksen først. Dette er viktig for at barnet skal kunne føle seg trygg i de nye 
omgivelsene.   

 

Overgangar i barnehagen 
Det skjer overgangar i barnehagen òg. Personalet skal sørgje for at barnet og foreldra får tid og rom 
til å bli kjende med andre barn og anna personale når eit barn byter barnegruppe. 
Nokre gongar blir dei yngste barna invitert til fellesaktivitetar på andre avdelingar. Etterkvart som 
barna blir eldre, skjer besøka oftare. Både til «tom» avdeling (t.d. dei som går der er på tur)og når 
barna som går der er tilstade. Om sommaren er ofte avdelingane slått saman.  

Det gjer at overgangen frå liten til stor avdeling går greitt. Dei  er kjent med lokala, barna, dei tilsette 
dei skal vere saman med frå hausten.  

 

 

 

 

 

 

Overgangen mellom barnehage og skule   
Haugen har en overordnet plan, overgang barnehage-skole. Denne beskriver hvem som har ansvar 
for hva, i forhold til overgangssamtaler, møter, skolebesøk og andre viktige ting i forbindelse med 
skolestart. Samarbeid med skolene starter våren før de begynner på skolen.  For at barna skal få en 
god start på skolen. 
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FØRSKULEGRUPPA I HAUGEN. 
Dette barnehageåret har vi 14 førskulebarn. Hovudfokuset for førskulegruppa vil vere arbeidet med 
sosial kompetanse. Å vise prososial åtferd, empati, lære strategiar for konfliktløysing, kunne rose 
kvarandre. Eit godt sosialt miljø er viktig for eit godt læringsmiljø.  
Vi vil arbeide med skuleførebuande aktivitetar som å øve opp barnet sitt språklege medvit (rime, 
lytte ut lydar og stavingar i ord, rytme i språket), begynnande matematikkopplæring (form, farge, 
storleik, lokalisering). Arbeide med skriving og teikning for at barna skal utvikla rett blyantgrep. 
I tillegg er det viktig at barna vert sjølvstendige når det gjeld påkledning, toalettbesøk og at dei kan 
halde orden i eigendelane sine. 

MÅL FOR ARBEIDET 
● Å utvikle sosiale ferdigheter 
● Å få kjennskap til matematiske omgrep. 
● Å kunna skrive namnet sitt. 

Barnehagen som pedagogisk verksemd 
Barnehagen skal gje barna eit tilrettelagd tilbod og skal ha planar som grunngjer kva vi skal arbeide 
med gjennom året. Vidare skal planane vurderast. Vi må òg syte for at planar og vurderingar er i tråd 
med Lov om barnehagar og Rammeplanen.  Nå vi ser at kvar enkelt meistrar ulike ting, og tar fatt på 
nye utfordringar. Er det med på å gjere oss til ein lærande organisasjon. 

Planlegging  
Barnehagen sitt planverktøy er  
- Rammeplan for barnehagar 
- Årsplan for Haugen barnehage 
- Kommunalplan for oppvekst 

 
I tillegg vert det utarbeidd veke/månadsplanar ut frå måla i årsplanen, og ut frå evaluering av 
arbeidet undervegs. Her skal innspel frå barna ha stor innverknad på arbeidsmetodar, og 
prosjektarbeid som vert nytta for måloppnåing. 
Når vi legger planer og fletter inn dei ulike fagområda , tilpassar vi sosial og faglig 
kompetanse ( Eksempel: Samlingsstunda er ein sosial arena der alle barna på avdelingane 
blir sett og hørt. Der må dei vise respekt, ikkje snakke i munnen på kvarande , lytte, holde 
seg i ro, rekke opp handa. Til dømes tar vi opp emne som: Vennskap, følelsar og 
problemløysing.) 
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Vurdering 
Vi vurderer og reflekterer fortløpande at det vi planlegg er i tråd med det barna kan meistre. Då ser vi 
at barna er i utvikling.  

Avdelingane arbeider på avdelingsmøta med fortløpande vurdering av arbeidet med 
fagområda og av det sosiale samspelet mellom barna, og mellom barna og dei vaksne. 
KVEN: KVA SKAL 

VURDERAST: 
KVIFOR: KORLEIS: NÅR: 

Barn Barnehage-
kvardagen 

Vidareutvikle 
kvaliteten på 
barnehage-
tilbodet. 

Observasjon 
Samtale med 
barn 
Barns forteljing 
TRAS 

Gjennomgåande 

Foreldre Barnehage-
kvardagen 

Foreldre skal 
oppleve at 
barnet trivast og 
blir ivaretatt på 
ein god måte. 

Foreldresamtalar 

 

 

2 gonger årleg 

 

  

Personalet Barnehage-
kvardagen 

Vaksenrolla 

 

DUÅ 

Vidareutvikle 
kvaliteten på 
barnehage-
tilbodet vi gir til 
barn og foreldre. 

                              
Sjekke ut korleis 
vi har fått 
implementert 
DUÅ i kvardagen 
vår. 

KS sin 
medarbeidar-
undersøking  
Medarbeidar-
samtalar 
Vernerunde  

Gruppearbeid / 
evaluerings-
skjema 

  

Ein gong årleg 

 

 

Personalmøte og 
planleggings-
dagar 

 
Barn si medverknad i vurderinga vert gjort gjennom den barnehagebaserte vurderinga og 
gjennom å lytte på barnas ytringar. Med dei aller minste må denne vurderinga gjerast 
gjennom å vere observant på barna sitt kroppsspråk og ytringar dei kjem med undervegs i 
kvardagen. Desse gjer grunnlag for samtalar og refleksjon dei vaksne i mellom.  
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Tilrettelegging av det allmennpedagogiske tilbodet for barn som trenger ekstra 

støtte 

Hausten 2016 vart det oppretta Ressurssteam for barnehagane i Lindås. Dei har møte med 
barnehage ca 1 g/mnd. Ressurssteamet skal vere ei hjelp for å kunne kartlegge barna sitt utbytte av 
det generelle, tilrettelagte tilbodet i barnehagen, og vidare planlegge tiltak for barn som ikkje har eit 
fagleg eller sosialt tilfredsstillande utbytte av det generelle barnehagetilbodet. Vanlegvis er det PPT, 
ped.leiar og styrar som møtest. Ved behov blir helsestasjon, barnevern, spesialpedagog, logoped, 
fysioterapeut el. andre invitert. 
I nokre tilfelle er det behov for eit vidare samarbeid med desse hjelpeinstansane. Der det er behov 
for dette, vert det oppretta samarbeid mellom instansane og barnehagen/foreldra. Dette 
samarbeidet vert oppretta i samråd med foreldra (med unntak av nokre spesielle tilfelle).  

 
Plan for arbeidet for barn med særskilde behov. 
Vi nyttar ”Handbok for spesialpedagogiske tiltak”.  
Denne er utarbeidd for Lindås kommune og fins i barnehagen. 
 

KVA: KORLEIS: KVIFOR: 

Barn som barnehagen meiner 
har særskilde behov og treng 
ekstra oppfølging. 

Observasjonar, drøfting, 
vurdering av barnet, for å 
kartleggje vanskane. 

Samtale med foreldra om 
utfordringane. 

Ressursteam, få råd og rettleiing 

Evt. melde barnet til PPT eller 
andre hjelpeinstansar. 

Evt. Søkje om tilleggsressursar. 

For at barnet om nødvendig skal 
få den ekstra hjelpen og 
oppfølginga det har bruk for.  

Det kan vere til språkutvikling, 
sosial utvikling, motorisk 
utvikling etc. 

Barn som er tildelt ekstra 
ressursar i barnehagen i form av 
spesialpedagog og/eller ekstra 
assistent. 

Lage individuell opplæringsplan, 
IOP. Denne blir brukt til 
arbeidsreiskap for 
spesialpedagog og personalet.  

For å gje barnet eit best 
mogeleg tilbod og utvikling ut i 
frå det enkelte barnet sitt 
ståstad. Viktig med eit godt 
samarbeid mellom 
spesialpedagog og barnehage, 
slik at barnehagen kan prøve å 
vidareføre det spesialpedagogen 
gjer og spesialpedagogen veit 
kva barnehagen er opptatt av.  

Evaluering kvart halvår av 
individuell opplæringsplan (IOP). 

Vurderer kor langt barnet er 
komen i forhold til mål i planen 
og evt. justere planen. 

For å sikra at måla i individuell 
opplæringsplan best mogeleg 
blir nådd. 

Overgang frå barnehage til 
skule. 

Sjå handbok for spes.ped tiltak 
for prosedyre. 

For at barnet skal vera sikra 
nødvendig ekstra hjelp i skulen 
ved oppstart. 

Integrere barn med særskilde Spesialundervisning (frå Det er viktig at barna vert 
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behov i barnehagekvardagen. 

 

spes.ped. og pedagogisk 
personal) bør i størst mogeleg 
grad gå føre seg inne på 
avdelinga eller i gruppe med 
fleire barn. 

Spesialundervisning som krev 
einetrening, bør i størst mogeleg 
grad leggjast utanom 
gruppetida. 

integrert og får tilhøyr i 
barnegruppa. 

 

 

 

Barnehagens arbeidsmåtar  
Barns medverknad er viktig for barnehagen, derfor bruker personalet varierte arbeidsmåtar som er 
tilpassa enkeltbarn og barnegrupper.  Varierte arbeidsmåtar skaper engasjement, interesse og 
motivasjon for barn og vaksne.  

Progresjon  
Barnehagen skal legge til rette for at alle barn skal kunne utvikle seg, lære og oppleve framgang ut i 
frå deira føresetnadar. Den skal legge til rette for at barns interesser og deira varierte erfaringar og 
opplevingar blir utvida og vidareutvikla.  

Barnehagens digitale praksis 
Barnehagen skal introdusere digitale verktøy til barna på deira primissar, dette skal bidra til leik, 
kreativitet og læring. Barnehagen skal være gode rollemodeller for barna ved å vise sunne holdningar 
til bruk av digitale verktøy, dette kan være med til å utvikle sunn dømekraft og etisk forståing knytt til 
digitale verktøy.  

Digitale verktøy blir brukt saman med barna for å få faktakunnskap om det barn lurar på. Til døme eit 
barn som jakta på ein floge som flaug rundt. Ein vaksen spurde kvifor han ville fange den. Då fekk han 
til svar at barnet ville sjå om det var sugekoppar på beina sidan floga kunne gå i taket. Den vaksne 
fabulerte og undra seg saman med barnet, før den sa at dei kunne sjå kva dei kunne finne ut om 
flogar på internett.  

Andre måtar vi tar i bruk digitale løysingar, er at vi som vaksne er aktive og  tilstade og kan rettleie og 
gje støtte til barna. Det kan brukast til ulike typar spel, barna kan ta bileter med kamera, og fortelje 
til dei andre barna kva dei har tatt bilete av. Det viser kva barnet er opptatt av der og då. 
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Barnehagens fagområder    
Her skal barnehagen spegle kva som er av interesse og verdi for barna i barnehagen. Ved å sjå 
fagområda i samanheng med kvarandre, fremjar vi til trivsel, allsidig utvikling og helse. Så her tenkjer 
vi tverrfagleg, både i kvardagssituasjonar og i pedagogiske opplegg. Leiken er for oss ein viktig 
inngang til å arbeida med dei ulike fagområda. 

 

Kommunikasjon, språk og tekst  
Samhandling er kommunikasjon, og barnehagen skal bidra til at barna får oppleve  eit mangfald av 
kommunikasjonsformer som t.d. språk, tekst, symbol, osb. og  til utforsking av dei ulike formane. Det 
å bruke språk, skapar bevisstheit  og nysgjerrigheit til vidareutvikling. Dette klarar vi ved å være gode 
språklege rollemodellar. 

Kropp, rørsle, mat og helse,  
«Gamal vane vond og vende» er det eit ordtak som seier. Då er det viktig at barnehagen legg til rette 
for dei gode vanane. Som t.d. god hygiene, mykje rørsle i kvardagen, ulike typar mat og matkulturar 
osb. Når barna blir kjend med kroppen sin og eigne grenser, klarar dei lettare å forstå andre sine 
kjenslar og grensar. 

Kunst, kultur og kreativitet 
Ein del av barns kvardag er kreative aktivitetar. Gjennom leiken utvikles barne kulturen. Barna må få 
støtte til å oppleve eit mangfald av ulike kulturopplevingar. Det pirrar til nysgjerrigheit, det utvidar 
forståinga  og er med på å skape undring for barnet. 

I barnehagen er vi opptatt at barna skal få skape sitt eiga arbeid. Dette blir gjort gjennom å legga til 
rette for ulike formingsaktiviteter både inne, ute eller på tur. Me legg til rette for dramatisering av 
songar, eventyr eller ulike forteljingar. 

Natur, miljø og teknologi 
Kvardagslivet i barnehagen har mykje leik i seg. Der er òg leik ute og i naturen ein viktig del av 
kvardagen. Barna opplever skiftingar i vær og årstider, og får erfaringar med dei ulike skiftingane. Det 
å være ute i naturen gjer at barna undrar seg, eksperimenterer med ulike typar materiell som dei fin i 
naturen. Dei vil lære og erfare kva dei ulike årstidene har og by på, og etter kvart lære å verne og 
bevare den. 

Mengd, rom og form 
Leik er drivkraft i all læring, òg i utvikling av barna sin forståing av  matematiske omgrep. I leiken blir 
desse omgrepa utforska av barna, og er med på å auka forståinga av desse omgrepa. Barna får 
mellom anna erfaringar med mønster, tal og teljing sortering, samanlikning, orientering, i arbeidet 
med mengde rom og form samstundes som dei utviklar nysgjerrigheita og får motivasjon til å løyse 
problem. 

Etikk, religion og filosofi 
I samfunnsmandatet til barnehagar er det eit ansvar å fremje at vi bor i eit samfunn med mange ulike 
kulturar og at i verdigrunnlaget skal spegle respekt og demokrati for dei ulike måtane å leve på.  

Gjennom forteljingar, tradisjonar og verdiar frå ulike kulturar,  vil barna kunne utvikle si eigen 
erfaring og gje grunnlag for gode verdiar og haldningar. 

Nærmiljø og samfunn  
Barnehagen skal medverke til at barn møter verda utanfor familien med tillit og nysgjerrigheit. 
Samstundes som det skal leggas vekt på å styrke kunnskap om og tilknyting til lokalsamfunnet. 
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Korleis det er i naturen, kunst og kultur som pregar lokalsamfunnet, kva for eit arbeidsliv og kva 
tradisjonar og levesett ein har. 

Kjennskap til demokratiet får dei gjennom medverknad i barnehagen. Då utviklast tillit til eigen 
deltaking i, og at dei har påverknad av fellesskapet. Dei erfarer at leik og andre aktivitetar gjer dei 
istand til å lytte, forhandle og diskutere, og få kjennskap til menneskerettane. 
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Dei ulike tema dei yngste barna (fødd 2018 – 2017) skal arbeide med barnehageåret 2019-2020 
Og korleis vi vil arbeide med dei ulike fagområda 

Tema/ 
Prosjekt 
Mål 

Kommunika-
sjon, språk og 
tekst 

Kropp rørsle 
mat og helse 

Kunst kultur 
og 
kreativitet 

Natur miljø og 
teknologi 

Etikk, religion 
og filosofi 

Nærmiljø og 
samfunn 

Mengd  rom 
og form 

Omsorg leik 
og læring 

Oppstart 
Meg sjølv 
 
Mål:  
Legge til rette 
for at barnet 
får en god 
start 
 
 
 
 
 

Språktrening i 
alle kvardags- 
situasjonar. 
 
Namnesongar 
 
Foto av alle 
barna.  
 
Ha et godt utval 
med bøker ut 
frå alder og 
modning. 
 
Teikn til tale   
 
 

Ha varierte 
aktivitetar inne 
og ute gjennom 
året. 
 
God hand- 
hygiene 
 
Variert kost  
 
 
 
 
  
 

Få 
kjennskap til 
ulike male- 
teknikkar  
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Oppleve glede 
og samspill ved 
å være ute i all 
slags vær 
 
Oppleve glede 
og inkludering 
når vi er ute 
Oppleve 
naturen som 
en arena for 
leik og læring.    
 
Turar med 
varierande 
lengde og mål. 
 

Respekt for 
kvarandre. 
 
Skape trygghet 
og tilhørsle i 
barnegruppa. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bli kjent med 
og vise 
respekt for 
naturen og 
nærmiljøet 
rundt og i 
barnehagen. 
«Haugenmila»  
 
 
 
 
 
 
 
 

Erfare, 
utforske og 
leke med ulike 
former og tall 
 
Enkle 
puslespill, 
putteboks, 
telleregler, 
Bli kjent med 
hvordan tall 
ser ut  
 
 
 
 
 

Gi barna 
omsorg og 
trygghet 
gjennom faste 
rutinar  
 
Dei vaksne 
skal vere 
deltakande og 
gode 
rollemodellar i 
kvardagen. 
 
 
 
 
 
 

Eventyret  
«Pannekaken
» 
Målet: 
Erfare ulike 
formidlings- 
måtar 
gjennom 
eventyr og 

Lese eventyret 
mange gonger, 
gjentaking, leke 
med språket, 
bruke 
konkretar, ev. 
dramatisering  
 
Ta i bruk 

Dramatisere/lek
e 
Lage 
pannekakerøre, 
og steike. 
Plukke/kjøpe 
blåbær til 
syltetøy 
 

Introduksjo
n av 
kulturarv via 
eventyr, 
drama, 
song, leik, 
musikk og 
bøker  
 

Finne ulike 
materiale ute 
Finne 
materiale ute 
til eventyret 

Dele 
Passe på 
kvarandre 
Vente på tur 
 

Gå på 
butikken for å 
handle 
produkta til å 
pannekakerør
a og ev. 
blåbær til 
syltetøyet 
 

Bruke 
konkretar 
og måleeining. 
 
Oppleve glede 
over å 
utforske å 
leke med tall 
og former 

Personalet 
som byr på seg 
sjølv. 
 
Smågrupper 
 
Aldersdelte 
grupper 
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forteljingar  konkretar og 
bildar knyta til 
forteljingar og 
samtaler i 
samlingsstund 
 
Gjentaking 
 
Dialogisk lesing 
 

Dramatisering, 
med konkretar 
og bildar 
 

Bruke ulike 
male- 
teknikkar 
som; 
svamp, 
rulle, 
kinkekuler, 
penslar  
Lage 
pannekake 
utstilling 

Plukke blåbær 
i nærområdet 
eller kjøpe 
blåbærsyltetø
y på butikken 

 
 

Brannvern 
veke 
Mål: 
Lære gode 
rutinar når 
brannalarmen 
går. 

Ulike songar, 
rim og regler 
 
Få kjennskap til 
omgrep om 
brannvern ut frå 
alder og 
modning 

Lære «å gå» når 
brannalarmen 
går 
 
Bruke inne sko 
 
 
 
 

Fargelegge 
og male 
«Brannman
n og 
Bjørnis» 
 

Spyle med 
brannslangen 

Kva kan skjer 
når 
«pannekaka» 
blir svidd 
 

Få besøk av 
brannbilen  

Finne form og 
farge på 
røykdetektora
r 

Gode 
rollemodeller 

Rein hand 
Mål: 
Lære gode 
vaner/rutinar 
for god hand- 
hygiene.  

Ha song om 
handvask 
tilgjengeleg 
 
Bruke bildet 
støtte og teikn 
til tale 

Lære barna god 
handhygiene og 
gode vaner 

Fargeleggje/ 
male 
«bakteriar» 

Få erfaring 
korleis ei 
vaskar handa 
 
 

Lære om god 
hygiene  
 
 
 

Få god vaner 
frå småbarns 
alderen  

Teljesong og 
reinhand song 

Gode 
rollemodeller i 
forhold til vask 
av hendene 
 
 

Trafikk 
Mål: 
Ferdast i 
trafikken på ei 
sikker måte. 

Bruke omgrep 
knytt til 
trafikken 

Bruke sansane 
 
 

Songar om 
trafikk 
 
 

Oppleve og 
lære om 
korleis ulike 
årstider 
påverkar 
trafikk bilde  

Skape gode 
vanar og 
holdningar 

Legge til rette 
for trygge 
turar for 
barna 

Telle (biler, 
busser, 
sjukebiler 
etc.) 

Halde 
kvarandre i 
handa og sjå 
seg føre når 
ein går over 
vegen 
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Tema/ 
Prosjekt 
Mål 

Kommunika-
sjon, språk og 
tekst 

Kropp rørsle 
mat og helse 

Kunst kultur 
og 
kreativitet 

Natur miljø og 
teknologi 

Etikk, religion 
og filosofi 

Nærmiljø og 
samfunn 

Mengd  rom 
og form 

Omsorg leik 
og læring 

Leik og språk 
Mål:  
Skape eit 
variert 
språkmiljø og 
oppleve glede 
ved å bruke 
språket 

Ta i bruk 
konkretar og 
bileter knytt til 
forteljingar og 
samtale i 
samlingsstund 

Dramatisering 
og rollespill 

Utkleding  
Rolleleik til 
eventyr  
Ulike 
formings 
aktiviteter  

 Gi rom for 
undring og 
refleksjon 

 Oppleve glede 
ved å leike 
med tall 

Gode samtalar 
Små/aldersdel
te grupper  
 
Vaksne som 
gode 
rollemodellar 

Fysisk 
aktivitet 
Mål: 
Med bruk av 
språk skal vi 
oppmuntre til 
leik, glede og 
bevegelse 
 
Delmål:  
Bli kjent med 
eigen kropp 
motivasjon og 
mestring 
 
 
 
 
 
 
 
 

Songar, rim og 
regler med 
bevegelsar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Balansere, lage 
hinderløype, 
krype over og 
under, hoppe til 
og frå, ute og 
inne  
 
«Mini røris» 

Rørslesongar 
 
Fast turdag 
 
Aktivitetsdagar 
 

Hopp, sprett 
og dans til 
musikk, inne 
og ute 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bruke 
uteområdet i 
barnehagen og 
nærområdet til 
lek, bevegelse 
og undring 
 
«Ryddedag»  
 

Legge til rette 
for undring og 
glede, ved å 
være i fysisk 
aktivitet 
 
 

Få erfaringar 
og muligheiter 
uteområdet 
og 
nærområdet 
gir til ulike 
årstider 

Undre oss 
over naturens 
innhald av 
storleik og 
former 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Samarbeid 
med aktive 
vaksne og barn 
til felles 
aktiviteter  
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Tema/ 
Prosjekt 
Mål 

Kommunika-
sjon, språk og 
tekst 

Kropp rørsle 
mat og helse 

Kunst kultur 
og 
kreativitet 

Natur miljø og 
teknologi 

Etikk, religion 
og filosofi 

Nærmiljø og 
samfunn 

Mengd  rom 
og form 

Omsorg leik 
og læring 

Høgtider Jul, 

påske, 

nasjonal-

dagar  

Mål: Få 

kjennskap til 

og ha respekt 

for andre 

kulturar og 

religionar 

Ha kjennskap 

til kristne 

høgtider og 

tradisjonar  

Songar, 
forteljingar alt 
etter kva høgtid 
vi er i 

Bruke kroppen i 
ulike aktivitetar  
 
 
 

Oppleve  
ulike 
formings-
aktivitetar 
 

Plukke og 
samla natur-
materialar 
 
 
 

Gi rom for 

undring 

Julegran-
tenning 
Jule-vandring 
Nissefest 
Lucia feiring 
Lommelykt 
frukost 
Samens 
nasjonaldag 
Karneval 
Fastelavns 
feiring 
 
 

 

Besøke 
nærmiljøet, 
sjå 
korleis 
nærmiljøet 
markerar ulike 
tradisjonar 
 

Bli kjent og 
synliggjøre 
med korleis 
tal ser ut  

Gode samtaler  

Småkryp og 
endringar i 
naturen 
Mål: 
Ferdas i 
naturen med 
respekt 
 
 

Sjå i biletbøker 
av ulike 
småkryp. 
Snakke om 
vårteikn 
Snakke om 
sansane vår 
Bruke ikt 
Synge songar 
Rim og regler  
  

Tur i skog og 
mark. 
Bruke sansane 
sjå, høyre, lukte 
og føle 

Oppleve  
ulike male 
teknikkar, 
teikne og 
lime 

Bruke lupe, 
bøtte og 
spade, 
Føle endringar 
i været 
 
Utforske 
planter,  
blomster, 
småkryp og 
insekt 

Undre og 
skape gode 
haldningar til 
alt liv 

Bruke 
uteområdet 
og 
nærområdet 
rundt 
barnehagen 

Oppleve 
naturens 
mangfald av 
ulike 
størrelsar og 
formar  

Vise omsorg 
og forsiktighet 
til alt liv 
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Dei ulike tema dei eldste barna (fødd 2016 – 2014) skal arbeide med barnehageåret 2019-2020 
Og korleis vi vil arbeide med dei ulike fagområda 

Tema/ 
Prosjekt 
Mål 

Kommunika-
sjon, språk og 
tekst 

Kropp rørsle 
mat og helse 

Kunst kultur og 
kreativitet 

Natur miljø og 
teknologi 

Etikk, 
religion og 
filosofi 

Nærmiljø og 
samfunn 

Mengd  rom 
og form 

Omsorg leik og 
læring 

Oppstart 
MÅL: 
Legge til 
rette for at 
barnet får 
ein god 
start.  

Lære namna til 
alle barna. 
Namnesongar. 
Foto av alle 
barna.  
Relevante 
bøker 

God hand-
hygiene. 
Variert kost. 
Bli-kjent leikar 

Male. 
Musikk og dans. 
 
 

Oppleve glede 
og inkludering 
når vi er ute,  
  
 

Etablere 
venskap og 
positivt 
samspel med 
andre. 
Respektere 
at vi er ulike 

Haugen mila 
Rett til 
medverknad  
der barn skal 
erfare og få 
påverke det 
som skjer. 

Telje kor 
mange  
Plassering og 
orientering. 
 
 

Vise omsorg for 
kvarandre.  
Skape gode 
leikestunder. 
 

Brannvern -

veke i 

september.

Mål: Lære 

grunn-

leggjande 

haldningar 

for å hindre 

brann.   

Brann-
øvingar 
Mål:  
Ha gode  
rutinar når 
brann-
alarmen 
går.  
 

Lære viktige 

omgrep om 

brannvern  

Ulike songar, 

rim, regler.   

Lese bøker om 

tema 

Samtaler med 

barna  

 

Snakkar om at 

det er farleg å 

puste inn røyk 

frå brann. 

Gjennom-

føring av 

brannøving 

Førstehjelp 

 

Teikne, male. 

Songar om 

brannvern 

 

Barna skal 

Høyre om 

korleis brann 

oppstår og 

kan utvikle 

seg.  

Gode 

Haldningar 

for å hindre 

brann.  

 

Oppmoda om 

at barna held 

brannøving 

heime  

 

Telje 

naudutgangar, 

røykvarslarar 

m.m.   

Lære 110 og 

andre naud- 

etatar sine 

tlf.nr.  

 

 

Barna får bruke 

brannslangen 

 

 



32 
 

Tema/ 
Prosjekt 
Mål 

Kommunika-
sjon, språk og 
tekst 

Kropp rørsle 
mat og helse 

Kunst kultur og 
kreativitet 

Natur miljø og 
teknologi 

Etikk, 
religion og 
filosofi 

Nærmiljø og 
samfunn 

Mengd  rom 
og form 

Omsorg leik og 
læring 

Fysisk 
aktivitet 

mål:  
Med bruk 
av språk 
skal vi 

oppmuntre 
til leik, 

glede og 
bevegelse 

 
Delmål:  
Bli kjent 

med eigen 

kropp 

motivasjon 

og mestring 

Faktabøker  
Bruk av  IKT  til 
å sjå og finne 
ulike idrettar  
 
 

Ulike turar i 
skog og mark 
Rørslesongar 
Aktivitets-
dagar 
Fredagsdisco 
 
Mini røris  
 
 

Musikk og dans 
Musikk, rytme 
og lyd 
 
 

«Ruskendag»  
Turar som 
innbyr til 
bevegelse og 
undring 
Aktivitetar 
relatert til 
årstider  
 

Undre seg 
saman. 
Barns sin 
medverknad 
 

Besøke 
idrettsbana 
 

Storleik, 
Former og 
Geometriske 
figurar 
 

Samarbeid om 
felles aktivitetar 
 

Trafikk 

Mål: 

Ferdast i 

trafikken på 

ein sikker 

måte. 

Lære sentrale 
omgrep om 
trafikk  
Bruke 
pedagogisk 
opplegg frå 
Trygg Trafikk 
Lære songar, 
rim og regler  
Bruke 
faktabøker og 
Forteljingar  

Meistre fysiske 

ferdigheiter 

Bruke sansane 

våre 

Songar om 

trafikk 

Teikne, male 

trafikkskilt 

Høyre musikk. 

 

Oppleve og 

lære om 

korleis ulike 

årstider 

påverkar 

trafikkbilete.  

Bli kjend med 

ulike typar 

køyrety 

Etablere 

gode vaner 

og 

haldningar til 

trafikk 

 

Ferdast i 
nærmiljøet til 
barnehagen. 
 
Bli kjend med 
farar når ein 
ferdast i 
trafikken 

Telje trafikk 

skilt, finne 

ulike fargar og 

former. 

Bruke spel.  

Snakke om kva 
som er høgre 
og venstre  

 

Vise omsyn til 

andre i trafikken  

Ulike typar leikar 
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Tema/ 
Prosjekt 
Mål 

Kommunika-
sjon, språk og 
tekst 

Kropp rørsle 
mat og helse 

Kunst kultur og 
kreativitet 

Natur miljø og 
teknologi 

Etikk, 
religion og 
filosofi 

Nærmiljø og 
samfunn 

Mengd  rom 
og form 

Omsorg leik og 
læring 

Høgtider 

Jul, påske, 

nasjonal-

dagar  

Mål: Få 

kjennskap 

til og ha 

respekt for 

andre 

kulturar og 

religionar 

Ha 

kjennskap 

til kristne 

høgtider og 

tradisjonar  

Songar, 

forteljingar og 

ulike bøker 

Samtalar med 

barna rundt 

tradisjonar 

 

Bruke kroppen 

i ulike 

aktivitetar  

Bli kjend med 

mattradisjonar  

 

 

Ulike formings-

aktiviteter.  

Dramatisering 

 

Samle natur-

materiale 

Bruke naturen 

til samlings-

stund, og ulike 

arrangement. 

 

Samtale om 

ulike kulturar 

og 

tradisjonar 

  

 

 

 

Russefeiring.  

Utforske korleis 

nærmiljøet 

markerer 

tradisjonar 

Bli kjend med 

tall og formar 

Få kjennskap 

til nasjonal-

dagane som er 

representert 

på 

avdelingane 

 

Skal få innsikt i 

kristne 

grunnverdiar  

 

Rein hånd  
Mål: 
God hand 
hygiene 

Lære 
håndvaskesang  
Lære om 
bakteriar 
Faktabøker 

Lære barna 
om hygiene.  
 

Tegne, male, 
fargelegge  
 

Undre seg på 
kva som lagar 
skummet i 
såpa 
 

Lære å ta 
omsyn til seg 
sjølv og 
andre ved å 
ha god 
hygiene 
 

Oppmode om å 
bli vaskesjefar 
heime  
 

Telje fingrane i 
handvaske-
songen 
 

Læring av gode  
rutinar dei har 
med seg vidare  
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Tema/ 
Prosjekt 
Mål 

Kommunika-
sjon, språk og 
tekst 

Kropp rørsle 
mat og helse 

Kunst kultur 
og kreativitet 

Natur miljø 
og teknologi 

Etikk, 
religion og 
filosofi 

Nærmiljø og 
samfunn 

Mengd  rom 
og form 

Omsorg leik og 
læring 

 
Leik og 
språk 
 
Mål: Skape 
eit variert 
språkmiljø. 
Oppleve 
glede ved å 
bruke 
språket 
 
 
 

Lære ulike 
omgrep 
Songar, rim, 
regler  
 
Bruke eit variert 
ordforråd  
 
Bruke konkretar  
 
Høgtlesing 
Dialogisk lesing 
Språkløyper 
 
Tilby eit 
mangfald av 
bøker  

Bruke kroppen 
i ulike 
aktiviteter. 
 
 

Ulike formings-
aktivitetar. 
Musikk  
Dramatisering 
Dans  
 
 
 

Sjå på korleis 
leiken blir 
påverka av  de 
ulike årstidene  
 

Fokus på kva 
som er rett og 
gale 
 
Undring  
 
 

Bruke 
biblioteket. 
 
Utforske 
Nærmiljøet til 
barnehagen 
 

Telje 
Storleiker 
Preposisjonar 
Fargar 
Plasseringar 
 
 
 

Dramatisering, gå 
inn og ut av roller.  
Bruke forteljing 
til å fremme 
empati.  
 
Lære sosialt 
sampel, knytte 
vennskap med 
eventyr.   
 
 

Mobbing 
Mål:  
Bli kjent 
med egne og 
andre sine 
følelsar 
 

Snakke om kva 
erting, mobbing 
er.  
Lage 
vennskapskort 
 
Songar, rim, 
regler  
 
Rollespill  
 
 

Setje ord på 
følelsar 

Bruke 
dramatisering 
saman med barna  
 
Tegne, male 
 

 Fokus på at 
de skal ha 
respekt for 
kvarandre   
 

Bli kjent med 
ulike 
livsituasjonar 
 

 Setje ord på 
samspelet mellom 
barna 
 
Alle barn skal føle 
seg trygg 
 
Barna skal tas på 
alvor  
 
Setje ord på 
kjensler. 
 

 

 

 


