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Velkommen til et nytt barnehageår! 
 
Dette blir en spennende høst på mange måter. Det er alltid spennende å starte opp i august med ny sammensetning av barnegruppene. Det er nye 
ansatte, barn og foresatte som må bruke tid på å bli kjent og knytte bånd. Sammen skal vi jobbe for et trygt og inkluderende barnehagemiljø.   
Spenningen denne høsten har en ekstra dimensjon i forhold til COVID- 19 og trafikklys modellen.   
Vi har forberedt oss på en rask omstilling dersom vi kommer på rødt nivå. Vi skal gjøre det vi kan for å holde dere oppdatert. Det er viktig at dere 
leser den informasjon som blir gitt i MyKid. Info legges i første omgang ut som et nyhetsbrev. Da har vi mulighet til å se hvem som  ikke har lest.  
 
I likhet med resten av Kongsbergregionen deltar vi på et forsknings- og utviklingsarbeid som heter Alle med! Dette startet vi opp med i fjor høst. 
Utviklingsarbeidet involverer barn, foresatte og ansatte og baserer seg på kartleggingsundersøkelsen som ble foretatt i fjor høst.  
 
Vi har valgt å fortsette satsningen på å styrke barnas sosiale kompetanse og gi de troen på seg selv og egne evner.  
Felleskap og vennskap er viktige beskyttelsesfaktorer som fremmer utvikling og god psykisk helse. For å sikre at alle barn trives er det derfor     
viktig å ha fokus på klima i gruppa og motvirke uheldige samspillsmønstre. Forebygging av mobbeatferd og krenkelser blir derfor viktig. Mer info 
om dette finner dere i årsplanen. 
 
Jeg tillater meg også å minne om at Kongsberg kommune har en nettside som heter positivt barnehagemiljø. Siden er for både ansatte i barnehagen 
og dere  foresatte. Her kan vi finne nyttig informasjon i forhold til hva kommunen gjør for å skape et positivt barnehagemiljø og hva vi som        
ansatte og foresatte kan gjøre. Dere finner også mer info om Alle med på kommunens nettsider og i denne årsplanen.  
 
Vi gleder oss til å bli kjent med små og store og ser frem til et godt samarbeid med dere foresatte.   

 
Med vennlig hilsen Elisabeth Klausen, styrer 
 
 
 

 

FORORD 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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ÅRSPLAN 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Årsplanen er et arbeidsverktøy for ansatte samtidig som den gir barnehagens brukere og andre interessenter   
informasjon om barnehagen og dens pedagogiske arbeid. Planen utarbeides årlig og godkjennes av SU                
(barnehagens samarbeidsutvalg). 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Årsplanen må ses i sammenheng med infoheftet. I sist nevnte dokument finnes blant annet informasjon om barnehagens driftsform, 
vedtekter og diverse praktisk informasjon. Denne revideres kun ved vesentlige endringer. 
I tillegg til årsplan lages det planer for kortere og lengre tidsrom. Disse planene blir publisert i nyhetsbrev og kalender i MyKid. 
 
I skrivende stund er det stor usikkerhet i forhold til smitteutvikling og hvilke retningslinjer en må følge utover dette barnehageåret. Det tas derfor 
forbehold om at enkelte aktiviteter utgår eller endres på bakgrunn av de til en hver tid gjeldende lokale eller nasjonale føringer. 
 
 
Innhold: 
 
Forord    s.2 
Årsplan    s.3 
Dagsrytme    s.4 
Tiltak på ulike nivå  s.5 
Alle med    s.6 
Hovedfokus   s.7 
Trygge varme relasjoner s.8 
Lekbasert læring   s.9  
Sosial kompetanse  s.10 
Selvregulering   s.11 
Språk    s.12 
Matematikk   s.13 
ICDP—foreldreveiledning s.14 
 
 

Knøttene    s.15 
Forskerne    s.16 
Filosofene    s.17 
Friskus    s.18 
Forut og sosial profil  s. 19 
Progresjonsplan   s.20 
Realfaglig fokus   s.22 

Bærekraftig utvikling s.23 
Mat og helse   s.24 
Pedagogiske verktøy  s.25 
Ansatte    s.26 
 

Årsplanen er laget med utgangspunkt i: 
 
 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 
 Kvalitetsutviklingsplan for kongsbergbarnehagene 
 Strategi og handlingsplan 2020 
 Kartleggingsresultater fra T1 
 Personalets kunnskap og erfaring i forhold til hva enkelt 

barn og barnegruppene har behov for å jobb med 
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DAGSRYTME (grønt nivå) 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

  

For at barna skal oppleve trygghet og trivsel, mener vi at dagen må organiseres på en slik måte at barna kan 
etablere forventninger til hva som skal skje. Dagen må ha en struktur som de kan kjenne igjen.  
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Særlig for barn som begynner i barnehagen og ikke møter voksne eller andre barn som snakker deres språk, kan faste dagsrytmer og rutiner skape            
forutsigbarhet og oversikt i en ny hverdag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

  

Alle handlinger og avgjørelser som berører barnet skal ha barnets beste som grunnleggende hensyn.  
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                Jf. Grunnloven §104 og Barnekonvensjonen art. 3 nr. 1. 

Denne dagsrytmen er et utgangspunkt og legger vekt på at    
barna skal få lov til å holde på med en aktivitet/oppgave over 
tid og at klokka ikke skal ta kontroll over barnehage dagen. 
 
Oppsatte planer skal kunne gjennomføres samtidig som barnas 
spontanitet og initiativ skal  ivaretas i størst mulig grad. 

 
De yngste barna følger sin egen rytme for søvn og måltider.  
Dette avtales med foreldrene og tilpasses barnets behov. 
 
Ped.lederne har et kort møte hver morgen for å få oversikt over 
dagen og sikre hensiktsmessig bemanning. Vi har derfor behov 
for beskjed dersom barnet kommer senere enn 9.30 eller evt.  
ikke kommer. 

06.45   Barnehagen åpner       
07.30—08.30 Frokost (felles med unntak av knøttene) 
09.30   Barnas morgenmøte 
   Organiserte aktiviteter 
11.00 / 12.00 Lunch                                   
   Soving / hvile 
   Ute- / innelek / 
   organiserte aktiviteter 
14.00   Frukt og en liten matbit for de som  
   ønsker det.      
16.45      Barnehagen stenger        
 
 
09.30—14.00 Kjernetid 
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TILTAK PÅ ULIKE NIVÅ 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

  

En kortfattet oversikt over tiltak på ulike nivå i trafikklysmodellen 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DAGSRYTME (gult nivå) 
 
06.45     Barnehagen åpner 
8.00—8.45  Frokost (oppmøte senest 8.30) 
09.30             Barnas morgenmøte 
                      Organiserte aktiviteter 
11.00/12.00   Lunch 
                       Soving/hvile 
                     Ute-/innelek/organiserte aktiviteter 
14.00              Frukt og en liten matbit  
16.45              Barnehagen er stengt 

 
09.30-14.00   Kjernetid 
 
 
 
Merk at det kan bli endringer i forhold til servering 
av frokost.  
Dette avhenger av de smittevernshensyn og ressurser 
vi til en hver tid har å forholde oss til.  

GRØNT NIVÅ GULT NIVÅ RØDT NIVÅ 

Ingen syke skal møte i     
barnehagen 
 
God hygiene 
  
Kontaktreduserende tiltak: 

 Unngå fysisk kontakt 
mellom ansatte. 

 Vanlig organisering 
av avdelinger og   
barnehagehverdagen 

 

Ingen syke skal møte i       
barnehagen. 
 
God hygiene 
 
Kontaktreduserende tiltak: 

 Unngå fysisk kontakt 
mellom ansatte. 

 Hele avdelinger er en 
kohort. 

 Faste ansatte per      
kohort. 

 Unngå trengsel og 
store samlinger 

 Tilstrebe avstand    
mellom ulike kohorter. 

 Dele inn uteområder 
for å holde avstand 
mellom kohorter. 

Ingen syke skal møte i  
barnehagen 
 
God hygiene 
 
Kontaktreduserende tiltak: 

 Unngå fysisk kontakt  
mellom ansatte. 

 Dele inn barna i mindre 
kohorter. 

 Faste ansatte per kohort. 

 Unngå trengsel og store 
samlinger. 

 Sikre avstand mellom  
kohorter som ikke       
samarbeider. 

 Dele inn uteområder for å 
holde avstand mellom 
kohorter. 

 Vurdere alternerende 
oppmøtetider for barna. 
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ALLE MED 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
            

Alle med er et forsknings– og utviklingsarbeid i Kongsbergregionen. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Mål for alle med:  
•Alle barn og unge opplever mestring hver dag 

•Alle barn og unge er ressurser i et inkluderende fellesskap som fremmer helse, trivsel, lek og læring 
•Personalet deltar aktivt i profesjonelle læringsfellesskap hvor alle reflekterer over felles verdier og vurderer og videreutvikler sin  

  pedagogiske praksis til barn og unges beste 
•Alle barnehager, skoler og PPT benytter data og forskningsbasert kunnskap for å drive systematisk utvikling av læringsmiljøet 

 
 
 

På planleggingsdagen 14. august fikk alle ansatte innføring 
i bruk av pedagogisk analyse som verktøy. Hensikten er å 
få en forståelse av de faktorer som utløser, påvirker og opp-
rettholder problemene når det gjelder utfordringer i        
barnehagen, for deretter å kunne sette inn effektive tiltak.  
 
Vi har i første omgang valgt ut to områder vi skal jobbe 
med.  
Det ene området er basert på barnas svar, og omhandler 
erting, mens det andre er fra barnehagens personale og har 
å gjøre med det pedagogiske arbeidet. 
 
Utviklingsarbeidet er bygd opp med utgangspunkt i ulike 
kompetansepakker. Noe på ledernivå og noe for hele      
personalet. Vi får veiledning underveis og deltar på ulike 
workshops med barnehagemyndigheten og andre barne-
hager i kommunen.  

Arbeidet dette barnehageåret bygger på resultater fra 
kartleggingsundersøkelsen (T1) som ble gjennomført 
høsten 2019. 
 
Her fikk barnehagen tilbakemelding på en rekke  
sentrale områder tilknyttet: 
 Læringsmiljøet 
 Barnas utvikling 
 Foreldrenes opplevelse av samarbeidet 
 Ansattes opplevelser av egen arbeidsplass 
 
Kartleggingsundersøkelsen omfattet fem                
informantgrupper: 
 Barn ( 4 og 5 åringer) 
 Pedagogisk leder 
 Foreldre 
 Personalet 
 Ledelse 
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HOVEDFOKUS 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

          Lek og læring hånd i hånd 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
  
 

 

 

 

Sosial kompetanse 

 

Matematikk 

 

Selvregulering 

 

Språk 

 
«Barna skal få støtte i å mestre motgang, håndtere utfordringer og bli kjente med egne og andres følelser».  

(Kunnskapsdepartementet, 2017, s.11) 

 

Trygge varme  

relasjoner 

 

Lekbasert læring 



8 

 

TRYGGE VARME RELASJONER 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Mål:  Vi skal skape et trygt miljø som preges av gode relasjoner».  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Det er gjennom trygge og varme relasjoner med andre barn og voksne at barnet kan trives, leke, utfolde seg og lære. Derfor er det viktig for oss å  
jevnlig observere og reflektere over klima i gruppa og relasjonen barn—barn og barn—voksen. På denne måten kan vi fange opp uheldige samspill-
smønstre, gjøre opp status og sette inn nødvendige tiltak. Avdelings– og ped.leder møter er faste møtepunkter for dette.  I tillegg er også et nært og 
godt foreldresamarbeid viktig.  
 
«Naboros» er en god måte å gjøre barna bevisste på hva vi forventer samtidig som det gir positiv oppmerksomhet til de som følger forventningene. 
Når vi gir naboros velger vi å la vær å kommentere et barn som ikke følger forventningene, og isteden rette oppmerksomheten mot barnet som     
følger forventningene. Tanken er da at barna motiveres til å endre sin atferd til det positive og slipper å få negativ tilsnakk.  

Barna 
skal møte 

voksne 
som er: 

 
   Varme 

 
   Trygge 

 
   Tett på 

 
  Om-
sorgsfulle 

 
  Respekt-
fulle 

Personalet skal: 
 
 Personalet skal se hvert enkelt 

barn og ta barn på alvor 
 Være oppmerksomme på hva 

barnet trenger 
 Anerkjenne og støtte barna 
 Trøste og veilede når ting er 

vanskelig 
 Legge til rette for mestring 
 Fortelle barna hva de skal gjøre—

ikke det de ikke skal gjøre 
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LEKBASERT LÆRING 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Mål:  Å benytte lekbaserte læringsaktiviteter som skal begeistre og engasjere barna 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Barn i barnehagen lærer best gjennom lek. Barn har en naturlig søken etter mening, og deres interesse for sammenheng og mening gjør hverdagen 
full av muligheter for læring. Noen barn synes det er vanskelig å komme i i gang med lekaktiviteter sammen med andre. De kan gjerne ha lyst til å 
leke, men vet ikke hva de skal gjøre for å få innpass i leken, eller de er for beskjedne til å delta. Voksnens deltakelse, veiledning og støtte i leken er 
derfor viktig.   
 
Lekbasert læring framhever to former for lek som viktige: 
 
Fri lek: Barns frie lek er spontan og uten voksenstyring. Her bruker barna leker de er opptatt av eller rollespiller personer eller figurer de synes det 
er morsomt å utforske. 
 

Veiledet lek: Ved å tilby ekstra nærkontakt og veiledning fra de voksne kan man, på en leken måte koble seg på interesser og  
kompetanser som barn har. Veiledet lek skal aktivisere barna og oppmuntre til faglig utforsking og læring. Det er faglige mål for aktivitetene. 
 
                                                                                                                                                                           

 Praksis: 
 
 Leken skal alltid være i fokus 
 Samlinger skal være lekbare og  
 planlagte 
 Førskolebarna følger et metodisk opp-

legg for lekbasert læring. 
 

Personalet skal: 
 
 Være oppmerksom på barnas interesser og 

engasjement 
 Legge til rette for læring i ulike situasjoner 

og aktiviteter 
 Legge vekt på barns medvirkning 
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SOSIAL KOMPETANSE 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Mål:  Sosialt kompetente barn som lykkes med å etablere positive sosiale relasjoner 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Sosial kompetanse er selve nøkkelen til trivsel i fellesskapet. Alle barn skal kunne få erfare å være betydningsfulle for fellesskapet og være i positivt 
samspill med andre barn og voksne. Derfor jobber vi aktivt for å etablere og opprettholde vennskap. For å utvikle vennskap og gode relasjoner til 
andre, er det av stor betydning å lære seg sosial kompetanse.  
De fem viktigste ferdighetene barn må mestre for å vise sosial kompetanse er: samarbeid, selvhevdelse, selvkontroll, empati og det å vise ansvarlig-
het. Det er balansen mellom disse som utgjør sosial kompetanse. 
 
For at alle barn skal trives og ha det godt må personalet jobbe for å skape et godt klima på avdelingen. Fellesopplevelser, lek, glede og humor er  
viktige virkemidler. Barn skal oppleve å bli tatt på alvor og få støtte til å utvikle seg i positiv retning.  
 
De voksne i barnehagen er viktige rollemodeller, og skal gjennom egen væremåte bidra til læring 
av sosiale ferdigheter.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personalet skal: 
 Være oppmerksomme på barns     

atferdsuttrykk 
 Anerkjenne og støtte barna 
 Hjelpe barna til å forstå egne og  

andres følelser 
 Fange opp og motvirke uheldige     

samspillsmønstre/
konfliktløsning 

 Hjelpe barna i å regulere  
 følelsene sine 

 Metoder: 
 Hjerteprogrammet 
 Drama aktiviteter og rollespill med og 

for barna 
 Temasamlinger 
 Høytlesning med refleksjonsspørsmål 
 Bruk av IKT 
 Veiledning i hverdagssituasjoner 
  «Her og nå» når situasjoner oppstår 
 Vi deler i mindre grupper 
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SELVREGULERING 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Evnen til å kunne styre sine tanker, sine følelser og sin atferd. 

 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Selvregulering er en kognitiv ferdighet. Den danner et viktig grunnlag for faglig og sosial utvikling. Selvregulering hjelper oss til å tenke før vi 
handler, til å nå fremtidige mål og med å tilpasse vår atferd til sosiale situasjoner.   
 
Barna skal lære: 
 
 Å øve opp arbeidsminnet—holde på og bearbeide informasjon i tankene, konsentrere seg, holde fokus. 
 
 Bruk av fleksibel oppmerksomhet— planlegge og gjennomføre oppgaver, utvikle evnen til å skifte fokus og skifte fra en aktivitet til en annen. 
 
 Impulskontroll—hemme impulser, vente på tur, dele, vise hensyn, motstå fristelser her og nå, regulere emosjonelle impulser. 

Personalet skal: 
 
 Være oppmerksomme på barns atferds uttrykk 
 Anerkjenne og støtte barna 
 Hjelpe barna til å forstå egne og  andres følelser 
 Fange opp og motvirke uheldige samspills-

mønstre  
 Hjelpe barna i å regulere  
 følelsene sine 
 Skape gode og stimulerende miljø 
 Være rollemodeller gjennom sin væremåte 
 

 Metoder / virkemidler: 
 
 Hjerteprogrammet 
 Vi deler i mindre grupper 
 Struktur i hverdagen med enkle rutiner 

og regler både i hverdagen og lek 
 Regelleker og spill tilpasset alder og         

modenhet 
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SPRÅK 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Mål:  Legge til rette for et godt språkmiljø for alle barn. 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Språk er viktig for å forstå oss selv og omgivelsene rundt oss. Det gir oss identitet, fellesskap og tilhørighet i det samfunnet vi lever i. Barn trenger 
språket gjennom hele dagen, for å kunne sette ord på opplevelser og følelser, for å forstå fortellinger, for å samspille med andre og for å delta i  
rollelek. Språket er bygd opp av en innholds-, form—og bruksside. Disse sidene ved språket påvirker hverandre gjensidig i barns språkutvikling. 
Den gode samtalen er viktig for å utvikle språket. Vi voksne må stille åpne spørsmål som hva, hvordan og hvorfor, lytte, skape turvekslinger og 
være oppmerksom på barnas interesse og forståelse, og la dette være utgangspunkt for temaet i samtalen. Variasjon i barns språk gjør at de trenger 
ulik stimulering for å ha best mulig språkutvikling. 
 
Vi benytter kartleggingsverktøyene TRAS og «by opp barn til dans» for å vurdere barnas språkutvikling. Ut fra denne kartleggingen setter vi mål 
for det videre arbeidet. Det er en viktig forutsetning at personalet har god kompetanse på alle de tre områdene innenfor barns språkutvikling, slik at 
vi kan gi barna rett hjelp og veiledning. 
 
Språkopplæring, flerspråklige tiltak:                                                                                                                                                                                                             
Barnehagen benytter ekstra pedagog ressurs i arbeidet med å bedre språkforståelsen blant flerspråklige barn. Vi har som mål å øke barnas norske 
begrepsmengde og forståelse, samt oppleve det som positivt med minoritetsspråklig bakgrunn. For oss er det viktig å ha et rikt og variert språk- 
miljø.  
 

 
 
 

       Tiltak: 
 

 Språkgrupper fra 3 år  

 Lekbasert læring for de eldste  

 Strukturert ordlæring 4—5 åringer.  

        Brukes for å styrke de barna som  

        henger etter i språkutviklingen. 

        

 

Metoder: 
 

 Sang, rim og regler 

 Fortellerstunder, dramatisering og dialogisk lesing i 
mindre grupper 

 Spill i mindre grupper 

 Regel– og sangleker 

 Bruke konkreter / illustrasjoner  

 Nettbrett 

 Nelly og Hamza bøkene 
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MATEMATIKK 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Mål:  læring av matematikk skjer ved  at barna undersøker og eksperimenterer. 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Utforskning er en måte å lære på. Læring skjer ved at barna undersøker og eksperimenterer. Når barn bruker materiell som klosser og terninger ser 
man ofte at de spontant setter i gang med bygging og telling, og gjennom ulike aktiviteter finner de sammenhenger og mening. Sammen med andre 
barn og voksne studerer de ulike problemstillinger og lærer underveis i prosessen.  
Det er en nær sammenheng mellom matematikk og språk. Faktisk er det slik at matematikk kan sees på som et eget språk. Vi trenger også språket 
for å reflektere og kommunisere med hverandre om matematiske utfordringer og mulige løsninger. 
 
 
For femåringene i barnehagen snakker vi om fire ulike matematiske områder de skal  gjennom: 
 
 Tall: Telling, antall, tallsymbol, addisjon, subtraksjon. 
 Måling: Forståelse for hva måling  egentlig er, å kjenne til hva vi måler, å vite hvordan vi  
           måler. 
 Geometri: Å kjenne begreper og sammenheng  mellom todimensjonale og tredimensjonale 

former, å få erfaringer med det tredimensjonale rommet, å få varierte erfaringer med mønster 
og symmetri. 

 Statistikk, kombinatorikk og sannsynlighet: statistikk handler om å samle inn, sortere telle 
opp ting og presentere det som søyler eller i et diagram. Kombinatorikk– effektive måter å 
telle opp, antall ulike rekkefølger vi kan plassere ting i. Sannsynlighet er sjansen for at noe 
skal skje. 

 Personalet skal være åpne og oppmuntrende overfor barnas egne initiativ.  
 
  Metoder:                                                                            
 Lekbasert læring                                                  
 Praktisk tilnærming og utprøving/forsking 
 Salaby barnehage 
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ICDP—program for foreldreveiledning 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Mål:  Styrke foreldrenes omsorgsrolle og fremme det positive i samspillet med barnet.   

______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

ICDP—international child development programme  
 
Vi tilbyr ICDP veiledning til foresatte og personalet i barnehagen. Hege ble sertifisert ICDP-veileder i desember 2017, og hadde i forkant et pilot-

prosjekt i barnehagen med en foreldregruppe som kom med gode tilbakemeldinger, underveis og i etterkant. I  samspill med egne barn erfarte de at 

de hadde fått verktøy til å forstå både barnet sitt og sine egne reaksjoner bedre.  

Vi kan tilby gruppeveiledning for en gruppe på 6-8 foresatte i barnehagens åpningstid hvert halvår. Gruppen kan bestå av både kvinner og menn. 

Det er fint hvis gruppen speiler mangfoldet i barnehagen da vi tenker at ulike bakgrunner og oppdrager stiler kan være lærerikt.  

Programmet benyttes også for å utvikle kompetansen til personalet og er et samarbeid med Idea barnehage på Notodden. 

 

 

Dette passer for deg som: 
• Er nysgjerrig på hvordan du kan få et enda bedre forhold til 

barnet ditt  
• Er interessert i hvordan du kan støtte og hjelpe barnet ditt til en 

best mulig utvikling 
• Vil vite hvordan andre foreldre løser vanlige utfordringer 

• Har lyst til å dele tanker og ideer med andre  
 
 
Programmet består av 8 temaer for et godt samspill 
En viktig forutsetning for møtene, er at alle foreldrene og veileder er 
likeverdige og skal bli møtt i forhold til sine forutsetninger og behov. 
Tidligere erfaringer og opplevelser foreldrene selv har hatt brukes 
som kilde til refleksjon og støtte til gruppa. 
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KNØTTENE 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Jeg trenger tilstedeværende voksne som gir meg trygghet, ser mine behov og gir meg "verden i små doser". 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
På knøttene starter vi opp med 10 barn fordelt på 9 plasser. Dette er barn født i  2018 og 2019. Innen utgangen av året 
skal det være 12 barn til sammen. Da har noen nye kommet til mens andre har flyttet over til Forskerne.   
Det pedagogiske arbeidet med 1-2 åringene må skje på deres premisser. Personalet skal fange opp deres særpregede 
måte å lære og å utvikle seg på. Hvert barn får en primærkontakt, som skal følge barnet tett og være deres trygge 
base. For de minste er samarbeidet mellom hjem og barnehagen viktig for tryggheten og videre utvikling, vi  
vektlegger et godt samarbeid med dere foreldre.  
 
Typisk for 1-2 åringene: De minste barna lærer med hele kroppen ved å ta på, smake, prøve, iaktta og bli rettledet. 
Gjennom sansing og kroppslig aktivitet viser barna at de gleder seg over samspillet med andre.  De hopper og løper, 
roper og ler seg inn i  fellesskap med andre barn. Smil, latter og humor er viktige elementer i hverdagen. Erfaring   
viser at små barn trives best i små grupper, det gir de voksne mulighet til å få god kontakt med hvert enkelt barn.  
De voksne skal være delaktig, observerende og lyttende i barnas lek og aktivitet. Denne væremåten gir personalet de  
beste forutsetninger til å bli kjent med hvert enkelt barn og forstå deres behov.  
 

 
Tilvenning: 
 Tid. 
 Bygge gode relasjoner til barna. 
 Faste voksne. 
 Overgangen fra hjemmet til barnehage-

hverdagen er en stor endring i barnets liv. 
 Å skape trygghet for barna er grunnmu-

ren for videre utvikling, lek og læring.  
 Vi voksne skal bli kjent med barna og 

barna skal bli kjent med de voksne. 
 Trygghet skapes med et godt samarbeid 

med hjemmet. 

 
Selvregulering: 
 

I barnas tidlige leveår begynner de å utvikle selv-
regulering. På knøttene hjelper vi og veileder bar-
na i å regulere egne følelser og handlinger. De må 
for eksempel vente på tur, slippe andre frem og få 
hjelp til å kontrollere sine egne følelser. Dette er 
ikke lett for små barn, det krever mye øvelse,     
tålmodighet og voksne i nærheten. Barn som er 
gode på å selvregulering vil ha en stor fordel sener 
i livet når det kommer til konsentrasjon og læring.  
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FORSKERNE 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

På forskerne starter vi opp med 14 barn. Det er barn født i 2017 og 2018. 
 
Denne avdelingen er en småbarnsavdeling hvor dagen består av kroppslig aktive toddlere som har behov for 
mye grovmotorisk aktivitet. Vi er mye ute på barnehagens uteområde og vi går på turer i nærmiljøet. Fokus  
områder i aldersgruppen 2-3 år er selvstendighetstrening, sosial kompetanse, språkstimulering, grov– og fin-
motorikk.  
 
Hverdagen er preget av faste rutiner for å skape forutsigbarhet og trygghet. Fokus på sang, musikk, lek, glede 
og humor er viktig hos oss.  
 
Typisk for 2-3 åringen:  
 
Barna liker å være grovmotorisk aktive og man ser tydelig at kroppsbeherskelsen øker. De har en sterk vilje,   
utforsker sine nye ferdigheter og ivrer etter å lære og klare ting selv. Blant annet å kle på seg selv, smøre brød-
skiven og gå på do. Barn i denne aldersgruppen utforsker verden gjennom kroppen, og språket er stadig i       
utvikling.  

 
 

Språk: 
Barna lærer mange nye ord og enkeltordene         
begynner å bli satt sammen til to– og tre ords       
setninger. De begynner å få en god språkforståelse, 
stiller mange spørsmål og kan utføre enkle            
beskjeder. De voksne skal bruke et rikt språk bevisst 
for å hjelpe barna til å sette ord på det som skjer i 
løpet av dagen og i de ulike situasjonene. Barna skal 
hjelpes til å sette ord på ønsker og behov og gjenta 
med  korrekt uttale det barnet har sagt. Barna skal 
«bade» i ord.  
 
 

Sosial kompetanse: 
Barns samspill med andre barn og voksne er viktig 
for sosial utvikling og læring. Vi er opptatt av at 
barna skal føle seg betydningsfulle for fellesskapet, 
samtidig som vi fokuserer på barnets selvfølelse og 
etablering av vennskap. Barna skal få ivaretatt egne 
behov og støtte til å sette egne grenser og ta hensyn 
til andres behov og grenser. På forskerne arbeider vi 
med turtaking, prososiale handlinger (dele, hjelpe, 
osv), selvhevdelse og selvkontroll, omsorg, glede og 
humor i felleskap med andre.  
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FILOSOFENE  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

På Filosofene er det i år 18 barn  født i 2016 og 2017.  

Avdelingen vil jobbe med ulike temaer som er tilpasset årstidene, med fokus på barnas ulik behov og forutsetninger. Gjennomgående tema for hele året vil være 

sosial kompetanse, vennskap, lek og konfliktløsning. Vi skal jobbe mye med hakkebakkeskogen og fordype oss i noen av karakterene. Vi vil bidra til at barna skal 

utvikle evnen til å bruke sin fantasi, kreativitet, kunnskaper og ferdigheter. Vi ønsker at barna skal oppleve hverdager som er preget av at de både gir og mottar 

omsorg og anerkjennelse fra hverandre, samt at alle skal føle seg inkludert på avdelingen og delta i felleskapet med sine egne synspunkter, tanker og ideer.  

 

Typisk 3-4 åringen:  

I denne alderen er barna ofte veldig vitebegjærlige og ønsker å forstå sammenhenger. Dette er derfor en alder hvor filosoferingen trer frem. Barn i denne alderen 

får etter hvert dypere språkforståelse, ordforrådet øker og de klarer lettere å sette ord på egne tanker, følelser og behov. 3-4 åringene har stor glede av å leke med 

hverandre, forståelsen for lekens innhold øker og de kan etter hvert innordne seg etter lekens regler.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Selvregulering: 

 Håndtere egne følelser, tanker og atferd  

 Barna øver på å vente på tur– noe som krever 

impulshemming  

 Vi spiller regelleker og brettspill for å stimulere 

barnas selvregulering gjennom impulskontroll og 

oppmerksomhet og arbeidsminne. 

 Fri lek skal vi ivareta fordi den 

 krever at barnet må bruke selvregulering for å til

 passe seg andre barns ønsker og innspill og avpasse 

 bevegelser etter fysiske rammer i omgivelsene.  

Personalet skal: 

 Alle voksne skal være rollemodeller og språklige  

 forbilder for barna. Legge til rette for lek, sang, og  

 musikk  som bidrar til videre språkutvikling.  

 Hjelpe barna til å sette ord på følelser, veilede i    

konflikter og skape rom for samtaler. 

 Vi skal møte foreldrene på en profesjonell, tillits-

vekkende og respektfull måte. 

 Vi skal ha felles forståelse og respekt for hverandres 

likheter og ulikheter. 

 Vi skal undre oss med og vise nærhet til barna. 

 Vi voksne støtter opp om barns lek og  inspirerer  

barna til videre lek og utfoldelse.  
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FRISKUS 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Friskus er for de eldste barna i barnehagen. I år er vi 13 barn, 8 gutter og 5 jenter.  
 
Det er mange forventninger knyttet til det siste året i barnehagen og det å være «skolestarter». Barna er nå de eldste i barnehagen og andre forventninger møter 
dem. For å ruste barna til en best mulig skolestart ,står selvstendighetstrening sentralt. Det siste halvåret på Friskus er vi på skolebesøk, og har samtaler rundt det å 
begynne på skolen. Hver måned jobber vi aktivt med ulike temaer ut fra mål for måneden og hva barna er opptatt av.  
Navnet Friskus forplikter oss til turgåing og grovmotorisk lek ute i naturen , også lengre turer i nærmiljøet. Vi ønsker at førskolebarna skal bli noen Friskuser, som 
trives på tur i all slags vær og tørr å utfordre egen grenser litt. Vi vet at barna utrykker seg gjennom kroppen og trenger å være i bevegelse.  
Grillhytta og hekseskogen brukes ofte. Her opplever vi at barna får tid og rom til å utfolde og fordype seg. På grillhytta bruker vi naturen aktivt som en  
pedagogisk læringsarena. Gjennom turer og tilrettelagt opplegg blir gruppefølelsen styrket og barna får utvikle seg som selvstendige individer.  
Barna på Friskus skal oppleve en hverdag hvor trygghet, omsorg, lek, læring, humor og det å bry seg om hverandre står sentralt.  De skal tro på seg selv. 

Skole forberedende aktiviteter: 

• Vi vil legge inn aktiviteter med tall og bokstaver som en naturlig del av hverdagen.  

• Vi bruker aktivt begreper i samtale med barna og har dialogisk lesing ukentlig. 

• Vi vil ha fargelære, synge tellesanger, lese tellebøker og bruke tall bevisst i samling og i 
samtale med  barna. Tall skal være synlig på veggen, slik at barna blir kjent med tallsymbol 
og antall.  

• Leik med bokstaver, ord, rim og rytme skal være naturlig i samling, måltider, samtaler og 
andre aktiviteter. 

• Bokstavene skal være synlig på veggen både på avd. og i grillhytta, der det er naturlig å få i 
gang samtaler og skape nysgjerrighet rundt bokstavene.    

• Gjennom forskjellig type kreativt arbeid vil vi fremme finmotorisk utvikling. Vi øver blant   
annet på å få et godt og riktig blyantgrep  og har ulike førskoleoppgaver gjennom året. 

• Vi bruker læringsbrett med apper for at innlæringen skal bli så allsidig som mulig. 

Lekbasert læring: 
Vi  ønsker å skape en trygg og forutsigbar hverdag med  
gode overganger, mestringsopplevelser, forståelse og  
respekt for hvert enkelt barns følelser og behov. Vi har  
derfor Lekbasert læring og hjerteprogrammet, som  
pedagogiske verktøy for å nå de ulike målene. I lekbasert 
læring jobber vi med språk, matematikk, selvregulering og 
sosial kompetanse. Siden sosial kompetanse er så viktig å 
lære seg, har vi i tillegg hjerteprogrammet. Under lekbasert  
læring, har vi  ofte et faglig mål med aktivitetene som  
skal fremme barns læring innenfor ulike områder. Vi bruker 
dagstavler og billedkort, gjennom dagen som skal hjelpe  
barna til å få med seg beskjeder, få oversikt og skape  
trygghet. 
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FORUT-AKSJONEN 
 
Årets barneaksjon heter «Nanah og sjimpanseskogen». Vi får et gjensyn med Nanah som vi ble «kjent» med i fjorårets aksjon. Nanah er 5 år og 
kommer fra landsbyen Kareneh i Sierra Leone. Vi får innblikk i både hverdagsliv og fest gjennom møtet med Nanah, familien og vennene hennes.       
En barnehage finansiert av Barneaksjonen åpnes i landsbyen, og vi får bli med Nanah til sjimpanseskogen, der de truede apene får beskyttelse.  
Klaus Sonstad har laget nye sanger inspirert av sitt møte med Nanah.    
  

          Vi avslutter aksjonen med et arrangement hvor foreldrene kan støtte opp 
 med å ta lodder og kjøpe produkter til inntekt for FORUT. 
  
          Om og hvordan dette eventuelt blir gjennomført, i år, avhenger av om vi får til 
 å gjøre dette på en måte som ivaretar kravene til smittevern. 
 

SOSIAL PROFIL 
 
Vi ønsker å skape nysgjerrighet, forståelse og ikke minst toleranse for andre som ikke lever akkurat slik som vi gjør. Vi  mener også at det er viktig 
å formidle at vi kan være med på å gjøre en forskjell for andre barn i verden ved å engasjere oss. Dette mener        
vi fremmer empati og fører til større forståelse og solidaritet med andre.  
 
Barnehagen har et fadderbarn gjennom Butterfly Friends (www.butterflyfriends.no).  
Han heter Bubacarr Jah, er 11 år og bor i Gambia.  
For kr. 200,-  i måneden får barnet utdannelse og fri hjelp ved sykdom. Pengene dekker alt av skolemateriell,  
2 skoleuniformer og sko pr. år og et varmt måltid hver dag.  
 
Ordningen har vært finansiert ved å samle inn panteflasker fra barnas hjem. Av smittevernshensyn ønsker vi ikke denne 
formen i år. På grunn av stort engasjement har vi et overskudd av pantepenger, noe vi kan tære på frem til våren 2021.  
Tidligere har vi brukt eventuelt overskudd til ekstra bidrag i form av f.eks ris og olje eller husdyr. 
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PROGRESJONSPLAN 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

OMRÅDE Knøttene Forskerne Filosofene  Friskus 

OMSORG Omsorg er en forutsetning for barnas 

trygghet og trivsel. På knøttene     

handler fysisk omsorg om å dekke de 

grunnleggende behovene som mat,   

drikke, stell, søvn, trygghet og         

sikkerhet/beskyttelse. Barna trenger 

også skjerming, nærhet og ro.  

Vi har fokus på psykisk omsorg ved å 

skape gode relasjoner mellom barn - 

voksen og barn - barn. Barnas egne 

omsorgshandlinger skal vi støtte og 

utfordre barna til å vise omsorg og  

medfølelse. Vi voksne skal møte 

hvert enkelt barn med åpenhet, var-

me og interesse. 

Omsorg handler om at voksne er i 
stand til å se, bli berørt av og beveget i 
møte med barn og barnas opplevelser.  
Vi har evnen til å fortløpende reflektere 
og vurdere hvordan vi skal agere i hver 
enkelt situasjon. 
 
Vi har fokus på å kommunisere med   
barna, la de medvirke ved at de skal få 
lov til å forklare seg enten verbalt eller 
non verbalt. Alle barna skal oppleve å 
bli møtt med glede, de skal bli sett, 
hørt, forstått, respektert, få den hjelp og 
støtte de har behov for og føle seg tryg-
ge. Vi har mye bok lesing med barna 
hvor de får et fang å sitte på samt kos 
hvis de trenger det lille ekstra.  
Barnehagen skal gi barna mulighet til å 
utvikle tillit til seg selv og andre.  

Vi ønsker å legge til rette for et barneha-
gemiljø som er med på å utvikle barnas   
omsorgsevne. Barna skal få oppleve å bli 
forstått, respektert, sett og hørt.  
 
Omsorg i barnehagen handler om både 
samspill og relasjon mellom barn-barn, 
og voksen-barn for å øke barnets evne til 
å vise empati, nestekjærlighet og å lære 
å ta hensyn til hverandre og omgivelse-
ne. 
  
Personalet skal bidra til økt kvalitet på 

barnehagens omsorgsmiljø, for at hvert 

enkelt barn skal føle trygghet, glede og 

mestring.  

Vi skal gi barna et miljø hvor de  
opplever å bli møtt med trygghet og 
omsorg.  
 
Barna skal oppleve å bli inkludert og 
føle tilhørighet hos de voksne og seg 
i mellom.  
 
Vi skal oppmuntre barna til vise     
omsorg for seg selv og andre. De skal 
lære å ta hensyn og  å utrykke egne 
behov.  
 
Barna skal oppleve å bli sett og hørt.  
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PROGRESJONSPLAN 
————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
  

OMRÅDE Knøttene Forskerne Filosofene  Friskus 

LEK Lek er en naturlig væremåte for barn. 
De minste barna bruker kroppen sin 
til å kommunisere med omverdenen 
og måten de tar kontakt med hver-
andre på. De etablerer gryende venn-
skap i lek med sine kroppslige ut-
trykksmåter.  
 
På knøttene skal vi ha fokus på å 
legge til rette for det som er særegent 
for  aldersgruppen. Det vil blant an-
net si å legge til rette for at barna har 
tumleplass til tumleleken. Denne 
form for lek er sosial og kan utvikle 
seg til et      gjensidig samspill mel-
lom barna og bli starten på et gryen-
de vennskap.  
 
Vi skal legge til rette for gjentagelse 
og herming og dyrke utforskingen og      
positive opplevelser, samt være       
nysgjerrig og oppriktig interessert i 
barnas lek. 

På forskerne har vi late-som-om lek og 
begynnende rollelek, hvor barna prøver 
seg ut i ulike roller som er kjent for 
barna og selvopplevde hendelser. Kjen-
netegn på leken er kroppslig, gjenta-
gende og herming/imitasjon. 
Voksenrollen er viktig for å starte, ver-
ne og videreutvikle lek og tilrettelegge 
for gode lekemiljøer. 
 
I leken bygger barn relasjoner som ska-
per vennskap, derfor har vi delt inn i 
mindre grupper som gjør det enklere 
for at alle skal få ta del i felleskapet.  
 
Vi har en del frilek fordi barna ikke har 
utviklet utholdenhet som gjør de         
kompetente til å holde fast i en lek over 
lengre tid.  

Barna skal få oppleve glede, spenning, 

og engasjement, som er med på å bidra 

til deres sosiale og språklige samhand-

ling.  

Personalet skal delta og støtte barna i 

ulike lekesituasjoner, både igjennom 

formelle og uformelle aktiviteter.  

Fri leken er en fin arena for at barna skal 

få utløp igjennom egne opplevelser og  

erfaringer.  

Hvert enkelt barn skal få oppleve felles-

skap ved lekens egenverdi,  

Når barna får utfolde seg i ulike typer 

lek og samspill,  legges grunnlaget for  

at de kan  bli godt kjent med hverandre 

og etablere vennskap. Dette legger vi til 

rette for  ved deltakelse i mindre leke-

grupper. 

På Friskus skal barna få tid og rom til å 
leke. 
 
Vi skal legge til rette og hjelpe barna å  
videreutvikle deres lek. Dette kan vi gjø-
re ved blant annet å gi barna felles opple-
velse og erfaringer de kan bygge videre 
på.  
 
Sammen med andre skal barna få opple-
ve glede, spenning og humor ved å leke. 
Vi legger til rette for lekegrupper og nye    
vennskap.  
 
Sammen med barna skal vi leke med      
bokstaver og tall. 
 
De skal få oppleve læring ved hjelp av    
regellek og rollelek.  
   

LÆRING De minste barna er lærende i sin       

væremåte. De er nysgjerrige, utfors-

ker og opplever omverdenen med og     

gjennom kroppen blant annet med   

sansene sine. De minste barna lærer 

gjennom samspill med andre og de  

erfaringene de gjør. Imitasjon av     

omsorgspersonenes kommunika-

sjonsformer, handlinger og atferd er 

noe vi voksne skal være bevisste på. 

Vi skal også ha delt oppmerksomhet 

med barna mot f.eks. en leke eller 

objekt som kan danne felles utgangs-

punkt for samspill, kommunikasjon 

og læring.  

De viktigste læringssituasjonene opp-
står i daglig samspill, lek og vennskap 
barn i mellom, og i samspillet mellom 
barn og voksne.  
Vi jobber med at barn skal oppleve 
læring gjennom leken. Vi tar utgangs-
punkt i det barna er opptatt av og byg-
ger videre på det.  
Vi er forutsigbare og bruker læring     
spontant i her og nå situasjoner. På tur 
tar vi oss tid til å undersøke den minste 
ting som fanger barnas oppmerksom-
het.      
 
Vi legger til rette for at barna får        
utfordringer som de kan strekke seg 
mot og samtidig opplever mestring.  

Vi skal legge til rette for et stimulerende 
læringsmiljø som bidrar til barnets  
progresjon og utvikling.  
Ved blant annet tema arbeid, felles         
opplevelser, og refleksjoner sammen 
med barna bidrar vi i deres lærings-
prosesser igjennom lek og sosialt sam-
spill. Barna skal få utfordringer basert 
på deres forutsetninger, og samtidig 
oppnå mestring.  

Vi skal bidra til barns læring individuelt 
og i gruppe.  
 
De skal få mulighet til å utforske og deres 
egen nysgjerrighet skal stimuleres.  
 
Vi skal gi barna varierte opplevelser de 
lærer av . 
  
Vi jobber mye med selvstendighetstre-
ning for at barna skal bli best mulig rus-
tet til en god skolestart.  
 
Vi skal støtte barnas lærelyst og mulighet 
til å få utforske, gjennom ulike temaer og 
aktiviteter.  
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REALFAGLIG FOKUS 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 Barn fungerer som forskere, og ikke elever  (Jesper Juul)  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Realfag i barnehagen er å la barna lære gjennom å oppdage omgivelsene sine. De skal blant annet bruke sansene sine, undre seg over, utforske,    

finne løsninger, oppdage sammenhenger og sette ord på det som skjer. Derfor må vi gi de varierte erfaringer med realfag. Både i hverdags-

situasjoner og i tilrettelagte aktiviteter. Barna skal få rom og tid til å finne egne løsninger samtidig som personalet støtter barnas refleksjoner og   

bidra til utfordrende og artige samtaler. Realfag er stort og sammensatt. Det inkluderer mye og sammen med de andre fagområdene (se egen    

oversikt) vil dette kunne gi barna gode muligheter for kunnskap, lek og glede.   

Vi i IDEA barnehage ønsker å ha fokus på realfaglig kompetanse samtidig som vi ivaretar barnehagenes egenart. Nemlig lek! 

 

 

Metoder / arbeidsmåter: 
 
 Undring / lære å stille spørsmål /   

forske 
 Samarbeide om å komme frem til          

løsninger i mindre grupper 
 Besøk på biblioteket 
 Innhente kunnskap på nett og lignende 
 Ulike apper på iPad 

Realfag: 
 
 Biologi 
 Geologi 
 Astronomi 
 Kjemi 
 Teknologi 
 Fysikk 
 Matematikk 
 

Personalets skal: 
 
 Inspirere barna til å undre seg, 

lage hypoteser, utforske og  
konkludere 

 Være nysgjerrig og undrende      
sammen med  barna 
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BÆREKRAFTIG UTVIKLING 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

«Barnehagen skal legge grunnlag for barnas evne til å tenke kritisk, handle etisk og vise solidaritet. Barna skal 
gjøre erfaringer med å gi omsorg og ta vare på omgivelsene og naturen» (KD, 2017)   

Miljøfokus i hverdagen 
Barnehagen er en aktiv bruker av skogen og nærmiljøet 

rundt barnehagen, og målet er at barna skal få positive 

opplevelser, bli glade i å bruke naturen, samt lære å ta 

vare på den. 

 Kildesortering –økt bevissthet for barn og voksne 

 Kaste mindre mat 

 Dyrking av frukt, bær og grønnsaker 

 Energisparing -  ikke sløse med strøm og vann 

 Bevissthet på bruk av fargekopier og bruk av tegne-

ark 

 Redusere forbruk av plastposer og tørkepapir 

 Vi samtaler om hvor maten vi spiser kommer fra 

 Bevissthet på bærekraftig utvikling og samspill i 

naturen 

 Plukke burot: Astma- og allergiforbundet inviterer 

barnehager og skoler til å delta på burot aksjon i 

juni.  

 Miljøskolen Loop for Friskus   

Det å gi barna forståelse av naturens mangfold og sørge for gode     
naturopplevelser er en viktig del av barnehagelivet. Sammen med 
barna undrer vi oss over naturens fenomener, oppdager studerer og 
utvikler vår kunnskap. Vi har fokus på holdningsskapende arbeid og 
økt miljøbevissthet hos små og store.  
 
Vi skal sammen med barna fremme en forståelse av bærekraftig        
utvikling. Vi skal gi barna bevissthet rundt det å bry oss om, møte alt 
liv med respekt og forståelse for at vi må ta vare på miljøet.  
 
Barna i barnehagen skal oppleve at vi alle har et samfunnsansvar. Vi 
skal vise respekt for alt levende på jord og lære barna å ta vare på seg 
selv, andre og naturen.  
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MAT OG HELSE 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

  

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. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Vi ønsker et stort fokus på barnas bevegelsesglede, matglede og sunne helsevaner. Personalet skal legge til rette for at måltider og mat-
laging bidrar til måltidsglede, deltagelse, samtaler og fellesskapsfølelse hos barna (Kunnskapsdepartementet, 2017, s.50). Vi er opptatt 
av at barna utvikler gode vaner for hygiene og et variert kosthold.  
 
Mat og måltider: 
Måltidet skal være en felles hyggelig opplevelse med fokus på selvstendighetstrening, språk og sosialkompetanse. Personalet har       
ansvar for at alle barna blir inkludert i samtaler og hjelper til med selvregulering slik at måltidet blir en hyggelig opplevelse med       
positivt fokus. Vi skal bruke språket aktivt under måltidet og tenke språk og begrepslæring. Danning av god hygiene og et variert   
kosthold er en del av hverdagen og rutinene våre. Vi har satt fokus på et sunt kosthold, og følger nasjonale retningslinjer for mat og 
måltider. Barna får brød, melk og frukt hver dag.  Til frokost tilbyr vi havregrøt og brød. Barna får frukt og et enkelt måltid med brød/
knekkebrød på ettermiddagen, og vi har varmmat en dag i uken. Vi vil legge til rette for barnas deltakelse på kjøkkenet. 
   
Fysisk aktivitet:  
Fysisk aktivitet og et sunt kosthold er med på å danne grunnlaget for en god helse. Personalet skal legge til rette for et barnehagemiljø 
som  bidrar til at barna får allsidig fysisk aktivitet, bevegelsesglede gjennom lek og læring og motorisk kompetanse. Vi er opptatt av at 
barna opplever trivsel, glede og mestring gjennom ulike bevegelseserfaringer.   

 
 

Personalets rolle: 
 Legge til rette for fysisk aktivitet/ beve-

gelseslek både ute og inne 

 Sette i gang de gode samtalene ved   
måltider 

 Oppmuntre og støtte barna i å være 
selvstendige og til å hjelpe hverandre. 

 Oppfordre barna til å smake/prøve nye 
smaker 

 

 Vann er tørste drikk mellom måltidene 
 Vi serverer ekstra lettmelk og vann til           

måltidene 
 De fleste markeringer og feiringer            

markeres uten servering av søt og fet 
mat og søt drikke. 
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Strukturert ordlæring 
Brukes for å styrke de barna som henger litt 
(eller mye) etter i språkutviklingen. Det     
jobbes strukturert og målrettet med utvalgte 
ord med tanke på begrepsforståelse.  

Språkkista 
Språkkista består av materiell til bruk som et     verktøy 
og en inspirasjon i det daglige arbeidet med språksti-
mulering i barnehagen. Språkkista er i første omgang 
tenkt brukt i språkstimulering av minoritetsspråklige 
barn, men materiellet kan med fordel    brukes til alle 
barn som har behov for ekstra språktrening. 
 

Hjerteprogrammet 
Er et konkret og praktisk program som        
inneholder forslag til opplegg, aktiviteter og    
materiell knyttet til sosial kompetanse. 
Den gir konkrete rammer og målsettinger.  
 

Nelly og Hamza 
En bokserie bestående av 21 pedagogisk til-
rettelagte fortellinger om de to barnehagebar-
na Nelly og Hamza. Bøkene legger til rette for 
språklig trening og  
introduserer barna for grunnleggende  
begreper og ferdigheter i temaer som  
følelser, former, tall, munnmotorikk og  
farger.  

 

PEDAGOGISKE VERKTØY 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Barnehagen har en del pedagogiske verktøy som vi kan bruke med tanke på å fremme barns sosiale kompetanse og språk, samt for observasjon og utvikling av 
praksis. 

Å by opp barn til dans 
Observasjon av tidlig kommunikasjon. 

TRAS 
Tidlig registrering av språkutvikling i daglig 
samspill.  
 

Dialogisk lesing 
Dialogisk lesing er et pedagogisk verktøy 
som kan øke barnas ordforråd og styrke deres 
kommunikative ferdigheter. 

Salaby barnehage 
Er en digital læringsressurs. I Salaby finnes 
temapakker og ressurser for samlingsstund, 
arbeidsark og forslag til aktiviteter mm. 
Salaby barnehage gir barna muligheter til å 
utforske, reflektere og skape digitalt.  
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PERSONALET I BARNEHAGEN 
 

 
 

Personalet i IDEA barnehage har et godt arbeidsmiljø som er preget av positiv tenking og godt humør. Vi støtter hverandre og er       
inkluderende, vi tar godt imot nye medarbeidere og har vårt fokus på at barna skal ha en god og trygg hverdag gjennom allsidig lek og 
læring. Personalet er mangfoldig og innehar mye kompetanse. Vi er endringsvillige og tilpasser oss hverdagen.  

Personalet pr. september 2020 

Knøttene 

Stine R.  
Pedersen, 
Pedagogisk 
leder 

Forskerne 

Kontakt info: 
 
Hovednummer: 459 76 399 
 
Knøttene: 
Mob. 918 10 911 
E-mail: tbg@ideakompetanse.no 
 
Forskerne: 
Mob. 918 02 750 
E– mail: srp@ideakompetanse.no 
 

Josefine Stark, 
Barnehagelærer 

 
Karin O.  
Gravningen 
Assistent  

Angelica  
Svanemyr, 
Assistent 

Bente Jåtten, 
Assistent 

Tina B.  
Gundersen, 
Pedagogisk 
leder   
 

Line Pedersen, 
Barne– og  
ungdomsarbeider 

Charlotte    
Tuften 
Barnehagelærer 
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PERSONALET  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

  
Filosofene og Friskus 

Catrine Slåtta 
Vikan, 
Barnehagelærer 
Filosofene 

Lise Mjøseng 
Pedagogisk leder  
Filosofene 
 
 

Tonje Hjørnerød 
Spes.ped.assistent 
og vikar 

 
Filosofene: 
Mob. 917 09 331 
E-mail: lim@ideakompetanse.no 
 

Friskus: 
Mob. 404 01 266 
E– mail: heh@ideakompetanse.no 
 
Styrer: 
Mob. 412 25 419 
E– mail: elk@ideakompetanse.no 
 

Grete Bratlie, 
Barnehagelærer 
Friskus/
Filosofene 

Elfriede Maria 
Darrud. 
Pedagogisk   
assistent 

Hege Holmen, 
Pedagogisk 
leder 
Friskus 

Marius Skalstad, 
Barne– og  
ungdomsarbeider 
Friskus 

Styrer 

Elisabeth Klausen Tonje Elvekrok 
Spesial pedagog 
Kongsberg     
kommune 
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