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

INNHOLDSFORTEGNELSE
INNHOLDSFORTEGNELSE ................................................................................................................................................... 2
STYRERS FORORD ............................................................................................................................................................... 3
VELKOMMEN TIL SØLVSTUFFEN BARNEHAGE ................................................................................................................... 3
INNLEDNING ...................................................................................................................................................................... 4
BARNEHAGENS FORMÅL, VERDIGRUNNLAG OG OPPGAVER ............................................................................................ 5
TEMA BARNEHAGEÅRET 2021-2022 .................................................................................................................................. 6
ÅRSHJUL ............................................................................................................................................................................. 7
ÅRSHJUL 2021-2022 ........................................................................................................................................................... 8
PROSJEKT «ALLE MED» ...................................................................................................................................................... 9
VENNSKAP OG FELLESSKAP................................................................................................................................................ 9
BARNEHAGEN SKAL FREMME DANNING .........................................................................................................................10
BARNEHAGEN SKAL FREMME LÆRING ............................................................................................................................11
TRAFIKKSIKKER BARNEHAGE............................................................................................................................................12
BARNS MEDVIRKNING .....................................................................................................................................................12
MANGFOLD ......................................................................................................................................................................13
FAGOMRÅDENE I RAMMEPLANEN ..................................................................................................................................14
KROPP, BEVEGELSE, MAT OG HELSE ................................................................................................................................17
KUNST, KULTUR OG KREATIVITET ....................................................................................................................................18
NATUR, MILJØ OG TEKNOLOGI ........................................................................................................................................20
ANTALL, ROM OG FORM ..................................................................................................................................................21
ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI .........................................................................................................................................24
PROGRESJONSPLAN ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI ............................................................................................................
NÆRMILJØ OG SAMFUNN ...............................................................................................................................................29
LEK....................................................................................................................................................................................31
OVERGANG BARNEHAGE – SKOLE ...................................................................................................................................33
TILVENNING .....................................................................................................................................................................34
PLANLEGGING, DOKUMENTASJON OG VURDERING .......................................................................................................35
VERKTØY I KVALITETSARBEIDET.......................................................................................................................................36
SAMARBEID ......................................................................................................................................................................36

2

STYRERS FORORD
Barnehagens samfunnsmandat
Barnehagens samfunnsmandat er, i samarbeid og forståelse med hjemmet, å ivareta barnas behov for
omsorg og lek og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Lek, omsorg, læring og
danning skal ses i sammenheng.
Formål med barnehagens årsplan
Årsplanen skal fungere som et arbeidsredskap for personalet, og den skal gi foreldre og andre interesserte
informasjon og innsyn i barnehagens pedagogiske arbeide. Årsplanen gir viktig informasjon om
barnehagens mål, pedagogiske innhold og arbeidsmetoder for barnehageåret 2021/2022.
Ifølge rammeplanen skal årsplanen synliggjøre hvordan omsette barnehageloven og rammeplanen til
praksis, og hvordan det jobbes målrettet for å sikre det pedagogiske innholdet.
I samsvar med rammeplanen fastsettes barnehagens årsplan av barnehagens samarbeidsutvalg.

VELKOMMEN TIL SØLVSTUFFEN BARNEHAGE
Som styrer i Sølvstuffen barnehage ønsker jeg velkommen til et nytt og spennende barnehageår.
Forrige barnehageår bar preg av at vi var midt inne i en pandemi, noe som medførte mye fokus på
smittevern og hygiene og innholdet i barnehagehverdagen bar preg av dette. Gjennom året opparbeidet
oss vi gode rutiner og organiseringen av barnehagehverdagen, et annerledes år enn vi kanskje ønsket oss
og det medførte en del begrensninger, men samtidig opplevde vi at vi klarte å tilrettelegge for gode og
innholdsrike barnehagedager.
Når vi nå er klare for et nytt barnehageår tar vi med oss erfaringene vi har opparbeidet oss gjennom
pandemien og er klare for å tenke fremover, fremdeles med fokus på smittevern, men i mye større grad er
nå smittevern blitt en del av barnehagehverdagen og er implementert, slik at vi nå kan ha fokus på veien
videre og vi gleder oss til et barnehageår med mye spennende innhold.
Vi gleder oss stort til å skulle ha fokus på natur, miljø og teknologi og med fortellingen om
Hakkebakkeskogen som en rød tråd gjennom året tror vi at dette vil bli et både innholdsrikt, lærerikt og
morsomt barnehageår for både små og store.
Vi skal, om alt går vår vei og vi får gjennomslag for en søknad om deltakelse i et Erasmus+prosjekt, som er
rettet mot natur og utemiljø, også bruke deltakelsen i prosjektet til å videreutvikle vår kompetanse
nettopp på området natur og uteliv, i samarbeid med deltakere fra 6 andre europeiske land.
Videre skal vi jobbe målrettet med å videreutvikle et godt foreldresamarbeid, der vi ønsker å dra nytte av
samarbeidet med dere som foreldre, og dele erfaringer, noe som er svært viktig for å lykkes i vårt arbeide
med å ivareta det kjæreste dere har. Dette arbeide skal vi ha særlig fokus på gjennom en videreføring av
vår deltakelse i prosjektet «Alle med» hvor vi samarbeider med Kongsberg kommune og Sepu.
Vi er klare og gleder oss til et nytt og innholdsrikt barnehageår.
Kongsberg, 26. juli 2021,
Heidi Aggvin Løchen, styrer i Sølvstuffen barnehage
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INNLEDNING
Vår visjon
Vi ser på barna som verdens viktigste verdier og som det mest verdifulle vi har. Barna er verdens framtid. I
vår barnehage jobber vi for at alle barn skal få et best mulig grunnlag for videre utvikling, læring og et godt
liv. Vi ønsker at barna skal vokse i kunnskap og mestring, i trygghet og empati.
Barnehagens visjon «Med sølv i hjertet og åpent sinn ønsker vi deg velkommen inn» danner grunnlag for
måten vi driver barnehage på. Visjonen leder, motiverer og inspirerer oss, og gir mening til den jobben vi
gjør.
”Med sølv i hjertet”
Vår barnehage er tuftet på Kongsbergs unike historie om sølvet - som ifølge sagnet ble funnet av
gjeterbarna Helga og Jakob i 1623, og som er grunnlaget for byens vekst og utvikling. Det skal minne oss
om historien og samtidig se fremover til ny vekst, nye muligheter og videre utvikling. I Sølvstuffen
barnehage blir barna «Sølvbarn», uansett bakgrunn. Har man sølv i hjertet har man dessuten et rent hjerte
- et ærlig hjerte.
”Åpent sinn”
I Sølvstuffen barnehage ønsker vi et språklig og kulturelt mangfold i barnegruppene og blant personalet.
Dagens samfunn krever sterkere relasjoner på tvers av kulturer, og vi ønsker å ta del i denne utviklingen. Vi
vil gi barna en selvfølgelighet til mangfoldet, gi dem et åpent sinn og jobbe for å forhindre fordommer slik
at barna ved skolestart allerede er små verdensborgere.
”Ønsker vi deg velkommen inn”
I Sølvstuffen tror vi på at mangfold skaper trivsel og trygghet gjennom selvfølgeliggjøring av variasjon. Vi
tror på at spennvidden gir mer tilbake til alle, i form av videreutvikling, nyskapning, personlig egnethet og
samspill. For barna betyr dette at de vil møte en arena der de kan bli trygge på seg selv i møte med andre
uavhengig av hvem de er.
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BARNEHAGENS FORMÅL, VERDIGRUNNLAG OG OPPGAVER
VÅRE VERDIER
I Sølvstuffen barnehage har vi medarbeidere som byr på seg selv og har det moro sammen med barna og
hverandre. Vi har medarbeidere som lar seg rive med i lekens fantasifulle verden, med engasjement og
evnen til å ivareta her- og- nå- situasjonen som barna befinner seg i. Vi er ambisiøse og tørr å tenke store
tanker og har store og tydelige målsetninger rundt den jobben vi gjør med barna, hver dag. Vi vil møte
hvert enkelt individ ut fra sitt ståsted, slik at alle blir gitt de beste muligheter. Alt innholdet, og måten vi
jobber på i barnehagehverdagen, har sitt utspring i rammeplan for barnehager og barnehagens
pedagogiske grunnsyn.
PEDAGOGISK GRUNNSYN
Vi gjør Sølvstuffen barnehage til et trygt sted for alle barn å være, med muligheter for gode
opplevelser sammen med andre, både barn og voksne
Vi legger til rette for at alle barna skal få utvikle god selvfølelse og ha et positivt syn på seg selv og
andre
Vi møter alle barna med en positiv og anerkjennende holdning og alle barn opplever å bli sett, hørt og
ivaretatt ut ifra sine egne forutsetninger
Vi bidrar til at forholdet mellom barn og voksne preget av tillit. Tillit oppnås når barnet tas på alvor, og
det vises interesse for det barnet gjør eller sier
Vi bidrar til at alle barn får muligheter til deltakelse og medvirkning i barnehagehverdagen
Vi har fokus på lek og på å skape et godt lekemiljø for barna.
Vi tar avgjørelser basert på fakta og fagkunnskap
Vi er løsningsfokuserte og ser muligheter fremfor begrensninger
Vi har mot til å utfordre gamle vaner og skape nye, forbedrede løsninger
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TEMA BARNEHAGEÅRET 2021-2022
«GJORT ER GJORT OG SPIST ER SPIST OG HERETTER SKAL ALLE VÆRE VENNER»
MÅL;
I Sølvstuffen barnehage blir barna kjent med naturens mangfold og opplever tilhørighet til naturen
I Sølvstuffen barnehage får barna kjennskap til naturen og bærekraftig utvikling, lærer av naturen og
utvikler respekt og begynnende forståelse for hvordan de kan ta vare på naturen
Gjennom barnehageåret 2021-2022 skal vi jobbe med tema «Gjort er gjort og spist er spist og heretter
skal alle være venner». Vi skal ha hovedfokus på natur, miljø, teknologi og bærekraftig utvikling. Vi skal
gjøres oss godt kjent med historien om Klatremus og vennene hans i Hakkebakkeskogen og skal knytte
innholdet i historien opp mot temaet vi skal jobbe med.
Barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen.
Barna skal få naturopplevelser og bli kjent med naturens mangfold, og barnehagen skal bidra til at barna
opplever tilhørighet til naturen.
Barnehagen skal bidra til at barna får kunnskap om og forståelse for begrepet bærekraftig utvikling.
Bærekraftig utvikling omfatter natur, økonomi og sosiale forhold og er en forutsetning for å ta vare på livet
på jorden slik vi kjenner det. Barnehagen har derfor en viktig oppgave i å fremme verdier, holdninger og
praksis for et mer bærekraftig samfunn.
Bærekraftig utvikling handler om at mennesker som lever i dag, får dekket sine grunnleggende behov uten
å ødelegge fremtidige generasjoners mulighet til å dekke sine. Det handler om å tenke og handle lokalt,
nasjonalt og globalt. Barnehagen skal bidra til at barna kan forstå at dagens handlinger har konsekvenser
for fremtiden. 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.
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ÅRSHJUL 2021-2022

APRIL, MAI, JUNI, JULI

AUGUST, SEPTEMBER, OKTOBER,
NOVEMBER

«Sammen er vi gode»
og «Med livet som
innsats – planter, trær,
småkryp og dyr»

«Meg selv og de andre»

Kapittel ni, ti, elleve og tolv i
Hakkebakkeskogen

ÅRSHJUL 2021-2022

«Gjort er gjort og spist er spist og
heretter skal alle være venner»
Natur, miljø og teknologi
Bærekraftig utvikling
JANUAR, FEBRUAR, MARS
«Vennskap og trivsel» og
«Vinterglede»
Kapittel fem, seks, syv og åtte i
Hakkebakkeskogen

Desember
«Jul med din glede»
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ÅRSHJUL 2021-2022
«Gjort er gjort og spist er spist og heretter skal alle være venner»

August, september, oktober og november
Tema; «Meg selv og de andre»
MÅL; Barnehagen skal aktivt legge til rette for omsorgsfulle relasjoner mellom barna og personalet og
mellom barna, som grunnlag for trivsel, glede og mestring. Personalet skal arbeide for et miljø som ikke
bare gjør barna til mottakere av omsorg, men som også verdsetter barnas egne omsorgshandlinger.

Desember
Tema; «Jul og juleforberedelser»
MÅL; Barna skal få gode opplevelser, oppleve juletradisjoner og julestemning i barnehagen

Januar, februar og mars
Tema; «Vennskap og trivsel» og «Vinterglede»
MÅL; I barnehagen skal alle barn kunne erfare å være betydningsfulle for fellesskapet og å være i
positivt samspill med barn og voksne. Barnehagen skal aktivt legge til rette for utvikling av vennskap og
sosialt fellesskap. Barnas selvfølelse skal støttes, samtidig som de skal få hjelp til å mestre balansen
mellom å ivareta egne behov og det å ta hensyn til andres behov.
Barnehagen skal bidra til at barna blir glade i naturen og får ulike erfaringer med naturen som fremmer
evnen til å orientere seg og oppholde seg i naturen til ulike årstider.

April, mai, juni og juli
Tema; «Med livet som innsats – planter, trær, småkryp og dyr»
MÅL; Barna skal få opplevelser og erfaringer i naturen som kan fremme forståelse for naturens egenart
og barnas vilje til å verne om naturressursene, bevare biologisk mangfold og bidra til bærekraftig
utvikling.
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PROSJEKT «ALLE MED»
Sølvstuffen barnehage deltar i prosjektet «Alle med» sammen med en rekke andre barnehager i
Kongsbergregionen. Prosjektet har en varighet med tidsramme fra 2020-2022.
Prosjektets hovedmål er økt sosialt og faglig læringsutbytte for alle barn.
«Alle med» er et prosjekt som Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU), ved Høgskolen i
Innlandet, har fått på oppdrag av kommunene Øvre Eiker, Flesberg, Hjartdal, Kongsberg, Nore og Uvdal,
Notodden, Rollag og Tinn. «Alle med» er en strategi for systematisk og varig forbedringsarbeid som
omfatter både barnehager og skoler i de involverte kommunene, med unntak av Øvre Eiker der kun
skolene er med i strategien. Den overordnede målsettingen i denne strategien er å realisere potensialet for
læring hos alle barn i barnehagen og elever i skolen. Dette er knyttet til utvikling av både språklige, sosiale
og faglige ferdigheter. Utvikling av et godt og inkluderende læringsmiljø vil fremme disse målsettingene.
Kvaliteten på opplæringen skal styrkes gjennom å øke kompetansen hos de ansatte i skole og barnehage
på å analysere og identifisere problemområder innenfor praksis og følge opp med adekvate og
forskningsbaserte tiltak.

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

Empati og rolletaking; Å kunne sette seg inn i andres situasjon, ha forståelse for at andre har
følelser og ønsker
Prososial atferd; Være en god venn, støtte og oppmuntre andre uten å sette seg selv først.
Selvkontroll; Kunne klare å utsette egne ønsker og behov, la andre få styre leken
Selvhevdelse; Våge å si ifra, stole på seg selv og uttrykke egne ønsker og behov på en god måte
Lek, glede og humor; Lek skal være lystbetont, man skal fryde seg og ha det bra sammen. Lek skal
være en god opplevelse for alle involverte.

Som voksne skal vi være gode rollemodeller for barna i samspill mellom seg selv og andre barn og voksne.
Med virkning fra 1. januar 2021 ble det innført egne paragrafer i barnehageloven som sørger for å
tydeliggjøre kravet om at alle barn skal ha en trygg og god barnehagehverdag. De nye paragrafene
fastsetter at barnehagen har et ansvar for å følge med på hvordan alle barn har det. Alle ansatte plikter å
gripe inn om ikke et barn har det bra og barnehagen plikter å undersøke, og sette inn tiltak, hvis et barn
ikke har det bra. Barnehagen skal jobbe for å forebygge mobbing og krenkelser, og skape et godt miljø der
barna trives. Alle som jobber i barnehagen må hjelpe barna til å ta vare på hverandre. Kongsberg kommune
har utarbeidet planen «Positivt barnehagemiljø», hvor det beskrives hvordan forebygge og jobbe med å
forhindre mobbing og krenkelser i barnehage. I tillegg har vi i Sølvstuffen barnehagen utarbeidet egen
handlingsplan for å forebygge mobbing og krenkelser.
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BARNEHAGEN SKAL FREMME DANNING
Rammeplanen sier; «Barnehagen skal støtte barna i å forholde seg prøvende og nysgjerrig til omverdenen
og bidra til å danne grunnlag for modig, selvstendig og ansvarlig deltakelse i demokratiske fellesskap.
Barnehagen skal fremme samhold og solidaritet samtidig som individuelle uttrykk og handlinger skal
verdsettes og følges opp. Barnehagen skal bidra til at barna kan forstå felles verdier og normer som er
viktige for fellesskapet. Barnehagen skal bidra til å fremme barnas tilhørighet til samfunn, natur og kultur.»
Danning er en livslang prosess som blant annet handler om å utvikle evne til å reflektere over egne
handlinger og væremåter. Gjennom gode danningsprosesser settes barn i stand til å se seg selv som et
verdifullt medlem av et større fellesskap. De voksne i barnehagen er aktive deltakere i barnas
danningsprosess. Gjennom å være gode nok rollemodeller, ha diskusjoner og dialoger sammen med barna
og vise hva man gjør og hvem man er, veiledes barna i deres danningsprosess.
Barna skal;

Som voksen skal jeg;

-få delta i beslutningsprosesser og
utvikling av felles innhold.

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

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

-støtte barnas aktivitet, engasjement og deltakelse i fellesskapet

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

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

handlingskompetanse, slik at de kan
bidra til endringer.

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

-utfordre barnas tenkning og invitere dem inn i utforskende
samtaler
-synliggjøre og fremheve mangfold og ulikhet som grunnlag for
opplevelser, utforsking og læring.
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BARNEHAGEN SKAL FREMME LÆRING
Rammeplanen sier; «I barnehagen skal barna oppleve et stimulerende miljø som støtter opp om deres lyst
til å leke, utforske, lære og mestre. Barnehagen skal introdusere nye situasjoner, temaer, fenomener,
materiale og redskaper som bidrar til meningsfull samhandling. Barnas nysgjerrighet, kreativitet og
vitebegjær skal anerkjennes, stimuleres og legges til grunn for deres læringsprosesser. Barna skal få
undersøke, oppdage og forstå sammenhenger, utvide perspektiver og få ny innsikt. Barna skal få bruke hele
kroppen og alle sanser i sine læringsprosesser. Barnehagen skal bidra til læringsfellesskap der barna skal få
bidra i egen og andres læring.»
Barnehagen skal støtte barnas nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær. Barna skal få utfordringer med
utgangspunkt i deres interesser, kunnskaper og ferdigheter. Lære om seg selv og andre mennesker, om
samspill og den fysiske verden omkring oss, er prosesser som er med på å skape mening i barns liv. Læring
skjer både formelt i voksenstyrte aktiviteter og uformelt gjennom lek og hverdagssituasjoner. Barna
utforsker og eksperimenterer, søker nye utfordringer og spør personalet om det er noe de lurer på. Ved å
ta utgangspunkt i barnas interesser kan personalet sammen med barna undersøke, stille spørsmål og finne
svar som barna er tilfredse med.
Barna skal;
-oppleve et stimulerende miljø som
støtter opp om deres lyst til å leke,
utforske, lære og mestre.

Personalet skal;
•

-sørge for et inkluderende fellesskap og legge til rette for at
barn kan bidra i egen og andres læring
• -legge til rette for helhetlige læringsprosesser som fremmer
-introduseres for nye situasjoner, temaer, barnas trivsel og allsidige utvikling
fenomener, materialer og redskaper som • -være oppmerksomme på barnas interesser og engasjement
og legge til rette for læring i ulike situasjoner og aktiviteter
bidrar til meningsfull samhandling.
• -støtte og berike barnas initiativ, undring, nysgjerrighet,
-oppleve at deres nysgjerrighet, kreativitet
og vitebegjær skal anerkjennes, stimuleres kreativitet, læringslyst og tiltro til egne evner
• -utvide barnas erfaringer og sørge for progresjon og utvikling i
og legges til grunn for deres
barnehagens innhold
læringsprosesser
• -støtte barnas refleksjoner rundt situasjoner, temaer og
-få undersøke, oppdage og forstå
sammenhenger, utvide perspektiver og få fenomener og skape forståelse og mening sammen med dem
• -sørge for at alle barn kan få rike og varierte opplevelser og
ny innsikt.
-få bruke hele kroppen og alle sanser i sine erfaringer, utfordringer og mestringsopplevelser.
læringsprosesser.
Få være delaktige læringsfellesskap der
barna skal få bidra til egen og andres
læring.
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TRAFIKKSIKKER BARNEHAGE
Kongsberg kommune er blitt godkjent som trafikksikker kommune og vi i Sølvstuffen barnehage har et
særlig fokus på trafikksikkerhet. Vi har utarbeidet egne rutiner for å ivareta barnas sikkerhet når vi drar på
turer, til fots, i bil eller med buss. Vi har fokus på trafikksikkerhet som tema i barnehagen. Barnehagen er
medlem av Barnas Trafikklubb, et tilbud utarbeidet av Trygg Trafikk, for å lære barn i førskolealder
trafikksikkerhet. Vi bruker informasjonen og opplegget i vårt arbeide med å gi barna kjennskap til
grunnleggende trafikksikkerhet. I september 2017 ble Sølvstuffen barnehage godkjent for første gang av
Trygg Trafikk som trafikksikker barnehage.

BARNS MEDVIRKNING
I rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver står det at barn i barnehagen har rett til medvirkning
tilpasset alder og forutsetninger. Barna skal jevnlig få mulighet til å delta aktivt i planlegging og vurdering
av virksomheten. Barns medvirkning er ikke det samme som å bestemme. Barns medvirkning handler om å
kunne ta demokratiske valg til det beste for fellesskapet. I Sølvstuffen barnehage er vi opptatt av å bygge
gode relasjoner mellom barn og voksne. For å klare dette må barna få muligheter til å medvirke og ha
innflytelse i sin egen hverdag. De voksne må ha kompetanse på å forstå og tolke barns uttrykk. De må lytte,
sette grenser og ikke gi barn valg som kan være til skade for seg selv eller andre. Barns medvirkning er en
måte å tilrettelegge for utvikling, for et positivt selvbilde og for sosial kompetanse. Vi tror at medvirkning
er med på å utvikle barnas selvstendighet ved at de må ta valg og samtidig velge bort noe annet.
I Sølvstuffen barnehage har vi fokus på barns medvirkning blant annet gjennom følgende;
*Som voksne tar vi barna på alvor ved å lytte og være åpne for innspill
*Vi legger opp til samtaler med barna om hvordan det er å være barn i Sølvstuffen barnehage
*Vi gjennomfører prosjekter med fokus på barnas ønsker og interesser
*Vi tar oss tid til å samtale og være delaktige i barnas undringer
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MANGFOLD
Barnehagen skal bruke mangfold som en ressurs i det pedagogiske arbeide og støtte, styrke og følge opp
barna ut fra deres egne kulturelle og individuelle forutsetninger. Vi skal fremme respekt for
menneskeverdet ved å synliggjøre, verdsette og fremme mangfold og gjensidig respekt.
Personalet skal være gode rollemodeller som sørger for at alle barn blir sett og anerkjent for den de er, og
de skal vise barna hvordan alle kan lære av hverandre. Personalet skal synliggjøre de ulike kulturene som er
representert i barnehagen, samt makere de ulike nasjonalitetenes nasjonaldag.
Delmål 1; Barnehagen skal by på varierte impulser, opplevelser og erfaringer og omfatte lokale,
nasjonale og internasjonale perspektiver.
Delmål 2; Barnehagen skal bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt
fellesskap.
Barna skal;

Personalet skal;

-få rike og varierte opplevelser

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

- få muligheter til å ta del i samtale om likheter og
ulikheter
-få videreutvikle sin respekt overfor andre barn og
voksne

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

-få oppleve at forskjellige meninger er viktige
-få kjennskap til ulike lands dyr, mat, språk, kultur og
musikk
-få oppleve konkreter av flerkulturelle innslag i
barnehagehverdagen (rekvisitter som f.eks.; leker,
bøker, kostymer)
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-bidra til å styrke den enkeltes identitet og
tilhørighet
-bidra til at barna møtes med empati og får
mulighet til å videreutvikle egen empati og evne
til tilgivelse

FAGOMRÅDENE I RAMMEPLANEN
Gjennom Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver er vi forpliktet til å jobbe med sju
fagområder gjennom året. Disse områdene vil sjeldent bli representert alene, men gå på tvers av
hverandre i arbeide med temaer, og ellers i barnehagehverdagen. Fagområdene skal tilpasses barnas alder,
interesser og barnegruppens sammensetning.

KOMMUNIKASJON SPRÅK OG TEKST
Gjennom arbeid med fagområdet skal barnehagen bidra til at barna får utforske og utvikle sin
språkforståelse, språkkompetanse og et mangfold av kommunikasjonsformer. I barnehagen skal barna
møte ulike språk, språkformer og dialekter gjennom rim, regler, sanger, litteratur og tekster fra samtid og
fortid. Barnehagen skal bidra til at barn leker med språk, symboler og tekst og stimulere til språklig
nysgjerrighet, bevissthet og utvikling.
Kommunikasjon og språk påvirker og påvirkes av alle sider av barnets utvikling. Alle barn skal få god
språkstimulering gjennom barnehagehverdagen, og alle barn skal få delta i aktiviteter som fremmer
kommunikasjon og helhetlig språkutvikling.
Gjennom dialog og samspill skal vi voksne støtte barna i å kommunisere, medvirke, lytte, forstå og skape
mening. Vi skal anerkjenne, respondere og stimulere barns verbale og non-verbale kommunikasjon og
legge til rette for at alle barn skal involveres i samspill og samtaler. Ved å stille spørsmål i stedet for
spørsmål som innbyr til å svare ja og nei, skal vi stimulere barnet til å bruke det verbale språket.
Delmål 1; Alle barn skal oppleve et rikt og variert språkmiljø i barnehagen.
Delmål 2; Barnehagen skal fremme barnas norskspråklige kompetanse og samtidig skal barnehagen
støtte barns bruk av morsmål.
Delmål 3; I barnehagen skal barna få mulighet til å erfare ulike formidlingsmåter av tekster og
fortellinger, som kilde til estetiske opplevelser, kunnskap, refleksjon og møter med språk og kultur.
Personalet skal invitere til utforsking av både muntlige språk og skriftspråk.»
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Gjennom arbeid med kommunikasjon, språk og tekst skal barnehagen bidra til at barna:
•

uttrykker sine følelser, tanker, meninger og erfaringer på ulike måter

•

bruker språket til å skape relasjoner, delta i lek og som redskap til å løse konflikter

•

videreutvikler sin begrepsforståelse og bruker et variert ordforråd

•

leker, improviserer og eksperimenterer med rim, rytme, lyder og ord

•

møter et mangfold av eventyr, fortellinger, sagn og uttrykksformer

•

opplever spenning og glede ved høytlesning, fortelling, sang og samtale

•

utforsker og gjør seg erfaringer med ulike skriftspråksuttrykk, som lekeskrift, tegning og
bokstaver, gjennom lese- og skriveaktiviteter

Personalet skal:
•

skape et variert språkmiljø der barna opplever glede ved å bruke språket og kommunisere med
andre

•

synliggjøre språklig og kulturelt mangfold, støtte barnas ulike kulturelle uttrykk og identiteter og
fremme mangfold i kommunikasjon, språk og uttrykksformer

•

invitere til ulike typer samtaler der barna får anledning til å fortelle, undre seg, reflektere og stille
spørsmål

•

oppmuntre barna til å fabulere og leke med språk, lyd, rim og rytme

•

støtte barnas lek med og utforsking av skriftspråket

•

bruke varierte formidlingsformer og tilby et mangfold av bøker, sanger, bilder og uttrykksformer

•

inkludere alle barna i språkstimulerende aktiviteter
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IDEBANK SPRÅK, TEKST OG KOMMUNIKASJON
1-2 år
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lytte og vente på tur
Vrimlebok
Lesegrupper
Enkle puslespill
Bruke konkreter
Sangleker med
turtaking
Bildebøker
Bruke ord og
begreper bevisst i
hverdagen
Språksamlinger
Språkposer
Synge sanger
Rim og regler
Klappe ord
Bytte ut bøker jevnlig
Puslespill og Lotto
Sanger med bilder
Kjenne igjen egen
bokstav
Øve munnmotorikk
Dramatisere
Bilder av barna med
navn på
Henge opp rim og
regler
Faste sanger/regler til
faste aktiviteter
Kjenne igjen navnet
sitt
Klappe stavelser i
navn

3-4 år
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bruke biblioteket
Lydbøker
Lage egen fortelling på
papir
Lage digital fortelling
Eventyrboks
Mimeleker
Kle seg ut
Dramatisere eventyr
Bruke kroppen til å
uttrykke seg
Lesegrupper
Alfabetsangen
Rimelotto
Tall- og språksprell
Gå på bokstavjakt
Føleboks
Ipad (ordlek, Salaby, my
memo)
Lekedag med visesamling
Rollelek om skole
Gåter og vitser
Fokus på stavelser i navn,
klappe
Tegne en historie
Kjenne igjen og skrive
navnet sitt
Puppet Pals
Kims lek
Spille spill
Eventyr
Gjenfortelling, voksne
skriver ned
Følelsesbilder/kort
Følge oppskrift når de
baker
Leke med stavelser
Tulle med språket
Book Creator
Laminerte bokstaver
Enkle bøker uten bilder
Rime med navn og ord i
daglige situasjoner

16

5 år
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bruke biblioteket
Lydbøker
Lage digital fortelling
Eventyrboks
Lesegrupper
Rimelotto
Snakkesirkler
Tegne en historie
Puppet pals
Lage egne spill
Elle-melle
Barna tar bilder
Bruke språk og bilde for å
fortelle en historie
Lage avis
Gi konstruktive
tilbakemeldinger
Lage dikt
Rekke opp hånda
Lage egen bok
Ukens tall og bokstav
Pusle bokstaver til ord
Laminerte bokstaver
Lage kunstutstilling med
bilder barna har tatt
Alias
Ulike språk og dialekter
Nettvett

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

opplever trivsel, glede og mestring ved allsidige bevegelseserfaringer, inne og ute, året rundt

•

blir kjent med egne behov, får kjennskap til menneskekroppen og utvikler gode vaner for hygiene
og et variert kosthold

•

videreutvikler motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, koordinasjon og fysiske egenskaper

•

opplever å vurdere og mestre risikolek gjennom kroppslige utfordringer

•

blir trygge på egen kropp, får en positiv oppfatning av seg selv og blir kjent med egne følelser

•

setter grenser for egen kropp og respekterer andres grenser

•

får innsikt i matens opprinnelse, produksjon av matvarer og veien fra mat til måltid

Personalet skal:
•

være aktive og tilstedeværende, støtte og utfordre barna til variert kroppslig lek og anerkjenne
barnets mestring

•

bidra til at barna kan tilegne seg gode vaner, holdninger og kunnskaper om kost, hygiene,
aktivitet og hvile

•

gi barna tilgang til varierte og utfordrende bevegelsesmiljøer, sanseopplevelser og kroppslig lek
ute og inne, i og utenfor barnehageområdet

•

bidra til at barna utvikler et bevisst forhold til retten til å bestemme over egen kropp, og respekt
for andres grenser

•

legge til rette for at måltider og matlaging bidrar til måltidsglede, deltagelse, samtaler og
fellesskapsfølelse hos barna

•

kjenne og praktisere nasjonale føringer for helsefremmende og forebyggende tiltak som gjelder
barn
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IDEBANK KROPP, BEVEGELSE, MAT OG HELSE
1-2 år
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Være med på matlaging
(trille ut boller, forme,
røre, kjevle, smake)
Bruke bamse til å vise
tannpuss
Tannpussevise
Øve på å rulle
Kaste ballonger
Hoppe, rulle, krype og
danse
Få lov å ha aktiv lek
Turer i ulendt terreng
Ulike underlag
(plater/kasser med
bomull, sand, grus etc)
Føleboks
Ulike smaker
Snakke om kroppens
ulike funksjoner
Likheter og ulikheter
jente/gutt
Bruke fallskjerm
Hinderløype ute/inne
Barns seksualitet
Snakke om sanser
Rutiner med håndvask
Lottospill om mat og
kroppsdeler
Lage hånd/fotavtrykk
Bilder av hender/føtter,
kjenne igjen sine egne
Sanger og regler
Laminerte bilder av
håndvasksituasjonen
Lage fruktfat, benevne
frukt
Smøre selv
Bli kjent med kropp og
bruksområder
Smake ulike mattyper
Hvor kommer maten fra
Fra mat til munn, så og
høste

3-4 år
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Være med på større del
av matlagingsprosessen
Karius og Baktus
Besøk av
tannhelsetjenesten
Få utstyr
Plakater med ja og nei
mat
Øve på å rulle, hoppe,
krype,danse
Føleboks
Ulike smaker med bind
for øynene, holder for
nesa
Turer
Hinderløype inne/ute
Regelleker
Fallskjerm
Likheter og ulikheter
Barns seksualitet
Sanseboks
Snakke med barna om
gode og vonde
hemmeligheter
Mitt valg
Håndvask
Lottospill om mat og
kroppsdeler
Henry førstehjelpsdukke
Håndavtrykk/fotavtrykk
Samling om egne følelser
Bake
Lage grønnsaksfjes
Lage smoothie
Koordinasjonsøvelser
Hva skjer med maten når
vi har spist den
Besøke butikken
Idrettsdag
Lese om kropp, tegne inn
organer
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5 år
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hele
matlagingsprosessen
Karius og Baktus
Besøk av
tannhelsetjenesten
Plakater med ja og nei
mat
Øve på å rulle, hoppe
krype og danse
Turer
Føleboks
Ulike smaker
Hinderløype
Turer
Sanseboks
Snakke med barna om
gode og vonde
hemmeligheter
Mitt valg
Eksperiment med
brødskive
Sykkeldag
Rollelek om legebesøk
Henry førtehjelpsdukke
IMovie
Håndavtrykk/fotavtrykk/
omriss av kroppen
Bake
Hvilken mat gjør kroppen
syk
Sykkelløype
Skidag
Forberede- handle –
tilberede mat
Hjelpe de yngre med
påkledning
Sykehuslek
Kahoot
Selvstendighetstrening
Respekt for andres kropp

KUNST, KULTUR OG KREATIVITET
Opplevelser med kunst og kultur i barnehagen kan legge grunnlag for tilhørighet, deltagelse og eget
skapende arbeid. I barnehagen skal barna få estetiske erfaringer med kunst og kultur i ulike former og
organisert på måter som gir barna anledning til utforsking, fordypning og progresjon. Barna skal støttes i å
være aktive og skape egne kunstneriske og kulturelle uttrykk. Barnehagen skal legge til rette for
samhørighet og kreativitet ved å bidra til at barna får være sammen om å oppleve, og å skape kunstneriske
og kulturelle utrykk.
Fagområdet omhandler uttrykksformer som billedkunst og kunsthåndverk, musikk, dans, drama, språk,
litteratur, film, arkitektur og design. Barnehagen skal la barna møte ulike kunstneriske og kulturelle uttrykk
som gjenspeiler et mangfoldig samfunn og ulike tidsepoker. I arbeid med fagområdet skal personalet
stimulere barnas nysgjerrighet, utvide deres forståelse og bidra til undring, undersøkelser, utprøvinger og
eksperimentering. Barnehagen må legge til rette for og videreutvikle barnas kreative prosesser og uttrykk.
Gjennom arbeid med kunst, kultur og kreativitet skal barnehagen bidra til at barna:
•

har tilgang til ting og materiell som understøtter deres lekende og estetiske uttrykksformer

•

tar i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede

•

bearbeider inntrykk og følelser i møte med kunst, kultur og estetikk gjennom skapende
virksomhet ute og inne

•

møter et mangfold av kunstneriske og kulturelle uttrykksformer og utforsker og deltar i kunst- og
kulturopplevelser sammen med andre

•

bruker ulike teknikker, materialer, verktøy og teknologi til å uttrykke seg estetisk

•

opplever glede og stolthet over egen kulturell tilhørighet

Personalet skal:
•

samtale med barna om deres og andres kunst og kulturelle uttrykk

•

gi rom for, støtte og berike barnas bearbeiding av møter med kunst og kultur

•

være lyttende og oppmerksomme på barnas ulike kulturelle uttrykk, vise respekt for deres
ytringsformer og fremme lyst til å gå videre i utforsking av de estetiske områdene

•

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

•

synliggjøre og skape estetiske dimensjoner i barnehagens inne- og uterom

•

gi barna anledning til å bli kjent med et mangfold av tradisjoner og kunst- og kulturuttrykk fra
fortid og samtid

•

bidra til at kulturelt mangfold blir en berikelse for hele barnegruppen
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IDEBANK KUNST, KULTUR OG KREATIVITET
1-2 år
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Leire
Dans, musikk,
instrumenter
Sangleker
Kunstutstilling
Klappesang m/ rytme
Bli kjent med ulik
tekstur
Modellkitt
Fingermaling
Bli kjent med ulike
materialer
Bjørnen sover
Apper: Bloom, Air
Musikkgruppe med
dans
Se film av seg selv som
danser
Male med ulike
redskap
Dramatisere eventyr
Primærfarger
Male i snøen

3-4 år
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

5 år

Lage pensler av
naturmaterialer
Leire
Sangleker
Forming
Farger
Musikk,
instrumenter
Eventyr
Regelleker
Modellkitt
Maske til karneval
Potettrykk,
epletrykk,
appelsintrykk
Male med føttene
Kunstutstilling
Lage sang
Book Creator
Male bilde etter
musikk
Dramatisere
Male med ulike
ting
Blanding av farger
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Redesign
Leire
Fortellertradisjoner
Forming
Musikk
Eventyr/drama
Sangleker
Snekre
Sløydsalen
Norske eventyr
Bilde av forfattere
Lage skuespill
Kunst knyttet til andre
kulturer
Lage instrumenter
Lage
rytmeinstrumenter av
tre som kan festes på
gjerdet
Fredagsdisco
Dramatisere
Male et maleri på lerret

NATUR, MILJØ OG TEKNOLOGI
Opplevelser og erfaringer i naturen kan fremme forståelse for naturens egenart og barnas vilje til å verne
om naturressursene, bevare biologisk mangfold og bidra til bærekraftig utvikling. Barnehagen skal bidra til
at barna blir glade i naturen og får erfaringer med naturen som fremmer evnen til å orientere seg og
oppholde seg i naturen til ulike årstider.
Barnehagen skal legge til rette for at barna får et mangfold av naturopplevelser og får oppleve naturen
som arena for lek og læring. Barnehagen skal legge til rette for at barna forblir nysgjerrige på
naturvitenskapelige fenomener, kan oppleve tilhørighet til naturen og gjøre erfaringer med bruk av
teknologi og redskaper.
Gjennom arbeid med natur, miljø og teknologi skal barnehagen bidra til at barna;
• opplever og utforsker naturen og naturens mangfold
• får gode opplevelser med friluftsliv året rundt
• opplever, utforsker og eksperimenterer med naturfenomener og fysiske lover
• får kjennskap til naturen og bærekraftig utvikling, lærer av naturen og utvikler respekt og
begynnende forståelse for hvordan de kan ta vare på naturen
• får kunnskap om dyr og dyreliv
• lager konstruksjoner av ulike materialer og utforsker muligheter som ligger i redskaper og
teknologi
• får kjennskap til menneskets livssyklus.

Personalet skal;
• legge til rette for mangfoldige naturopplevelser og bruke naturen som arena for lek, undring,
utforsking og læring
• gi barna tid og anledning til å stille spørsmål, reflektere og lage egne forklaringer på
problemstillinger, og til å delta i samtaler om det de har erfart og opplevd
• synliggjøre naturfenomener og reflektere sammen med barna om sammenhenger i naturen
• utforske og eksperimentere med teknologi og naturfenomener sammen med barna

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

IDEBANK NATUR, MILJØ OG TEKNOLOGI
1-2 år
3-4 år
5 år
Søppelsortering
• Søppelkunst
• Tur til miljøstasjonen på Gomsrud
Søppelmonsterne
• Søppelmonsterne
• Søppelmonsterne
Kaste matavfall
• Eksperimenter
• Eksperimentere
Værkalender
• Søppelplukking i
• Spikkesertifikat
nærmiljø
Hva må vi ha på av klær
• Bruk av lupe
• Bruk av lupe
Bruke luper på tur
• Terrarium
•
Sesongorienterte
Lage barkebåt
• Sortere søppel
turer
Årstidskalender
• Følge årstidene
•
Følge
årstidenes
Pinnedukker
• Male naturbilder av det vi ser
forandringer med
Pinnedyr
• Søppelkunst
bilder
Male med
• Vitensenteret
• Lage meiseboller
naturmaterialer
• Snekre fuglekasse
• Male på tre/stein
Sanseopplevelser kald og
• Lære om sopp
• Miljøvern
varm
• Grave ned youghurtbeger med mat
• Forstørrelsesglass
• Følge et tre gjennom årstidene
• Lære om sopp
• Hvilke planter og dyr har vi i
• Eventyr i skogen
nærmiljøet
• Sette poteter
• Gjenbruk
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ANTALL, ROM OG FORM
Fagområdet handler om å utforske, oppdage og skape strukturer og sammenhenger i naturen, samfunnet
og universet. Barnehagen skal synliggjøre sammenhenger og legge til rette for at barna kan utforske og
oppdage matematikk i dagligliv, teknologi, natur, kunst og kultur og ved selv å være kreative og skapende.
Arbeid med fagområdet skal stimulere barnas undring, nysgjerrighet og motivasjon for problemløsing.
Fagområdet omfatter lekende og undersøkende arbeid med antall og telling, plassering, orientering,
visualisering, sortering, sammenligning, måling og mønster. Det handler også om å stille spørsmål,
resonnere, argumentere og søke løsninger.
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Gjennom arbeid med antall, rom og form skal barnehagen bidra til at barna:
oppdager og undrer seg over matematiske sammenhenger
danner seg matematiske begreper og videreutvikler måter å uttrykke innholdet i og omfanget av
disse
leker og eksperimenterer med tall og telling og får erfaring med ulike måter å uttrykke disse på
erfarer størrelser i sine omgivelser og sammenligner disse
videreutvikler sin romforståelse ved å utforske romlige sammenhenger med kropp og sanser
undersøker og gjenkjenner egenskaper ved former og sorterer dem på forskjellige måter
løser matematiske problemer og opplever verdien av å prøve og feile

Personalet skal:
bruke matematiske begreper reflektert og aktivt i hverdagen
styrke barnas nysgjerrighet, matematikkglede og interesse for matematiske sammenhenger med
utgangspunkt i barnas uttrykksformer
legge til rette for matematiske erfaringer gjennom å berike barnas lek og hverdag med
matematiske ideer og utdypende samtaler
stimulere og støtte barnas evne og utholdenhet i problemløsing
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IDEBANK ANTALL, ROM, FORM
1-2 år
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lottospill
Memospill
Aktiviteter med
terning
Formjakt
Legge enkle
puslespill
Parkopling, to og to
like
Øve på telling
Bilder av tall
Telleregler
Trene begreper
(over/under/først/si
st/liten/stor/mellom
stor) ved hjelp av
eventyr
Talltull: henge opp
tall, gjøre forskjellige
ting etter hvilket tall
vi er på
Symmetri: Speiling,
bruke kroppen til å
se at den er
symmetrisk
Hjelpe å dekke bord
Lage mat etter enkle
oppskrifter
Lære preposisjoner
gjennom eventyr
Stor terning: tall og
bevegelser
kombineres
Sortere etter farge,
størrelse
Kims lek med farger
og former
Mattedag
Bruke redskaper til
måling
Lage sirkler og
former med pinner
og steiner
Forskjell mellom
tung og lett

3-4 år
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5 år

Mattesti
Skattejakt
Terningsspill
Memospill
Lotto
Formjakt
Lage egne puslespill
Finne mønster
Bruke kalender
Eksperimenter f.eks
tetthetssirkel
Utvide eventyr i forhold til
aldersgruppe. Trekke inn
flere ting, fordype seg
Talltull
Sortere farger ved bruk av
fallskjerm
Fargelegge symmetriske
mønster
Lage mat etter oppskrifter
Være med å handle
Terning til å kombinere tall
og bevegelse
Mattedag
Sortering
Brettspill
Måle med målbånd, linjal
Lage sirkler og former med
pinner og steiner
Tellekorpset på Nrk super
Forskjell mellom tung og
lett, krot og lang
Klippe ut ulike former, lage
bilder
Regler om klokke (klokka
ett var jeg mett, klokka to..)
Lage heksegryte med antall
av forskjellige gjenstander
Lego/duplo
Ordensbarn
Konkreter ute med vekt,
volum
Geometriske puslespill
Dag, dato, måned, vær
Tellesanger
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mattesti
Skattejakt
Terningsspill,
Memospill
Lottospill
Formjakt
Lage puslespill
Finne mønster
Mandala
Bruke kalender
Eksperimenter
Eventyr
Talltull
Fallskjerm
Lage mat, måle og veie
Preposisjoner
Terning
Sortere etter farge og størrelse
Måle ting
Tellekorpset på NRK Super
X, kodetropp o, Youtube
Lære klokka
Paradis ute
Bowling
Gjemsel
Bingo
Spill med terning
Måned, dato, årstid
Lage kart over bhg.området
Dekke bord, telle
Uno
Brettspill
Mengde/bredde
Årstidstre
Butikklek
Måling
Geometriske former
Måle med tau rundt tre
Universkrok
Baking med oppskrift
Male former på lerret
Mattedag

ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI
Etikk, religion og filosofi er med på å forme måter å oppfatte verden og mennesker på og preger verdier,
normer og holdninger. Fagområdet retter særlig oppmerksomhet mot barnehagens samfunnsmandat og
verdigrunnlag i et samfunn preget av livssynsmangfold.
Barnehagen skal la barna få kjennskap til fortellinger, tradisjoner, verdier og høytider i ulike religioner og
livssyn og erfaringer med at kulturelle uttrykk har egenverdi. Barnehagen skal skape interesse for
samfunnets mangfoldig og forståelse for andre menneskers livsverden og levesett. Gjennom å samtale om
og undre seg over eksistensielle, etiske og filosofiske spørsmål skal barn få anledning til selv å formulere
spørsmål, lytte til andre, reflektere og finne svar. Slik skal barnehagen bidra til å legge grunnlag for kritisk
tenkning og dømmekraft.

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

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

•

utforsker og undrer seg over eksistensielle, etiske og filosofiske spørsmål

•

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

•

får en forståelse for at det finnes mange ulike måter å forstå ting på og å leve sammen på

•

utvikler interesse og respekt for hverandre og forstår verdien av likheter og ulikheter i et
fellesskap

Personalet skal:
•

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

•

utforske og undre seg over eksistensielle, etiske, religiøse, livssynsmessige og filosofiske spørsmål
sammen med barna

•

bidra til å utvikle barnas toleranse, interesse og respekt for hverandre og for mennesker med ulik
kulturell, religiøs eller livssynmessig tilhørighet

•

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

•

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

•

identifisere verdikonflikter i hverdagen, reflektere over verdiprioriteringer og holdninger og ha et
bevisst forhold til hvordan disse kommer til uttrykk i arbeidet med barna
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IDEBANK ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI
1-2 år
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Øve på å sette
ord på følelser
Gjenkjenne
følelser
Filosofere om
hvordan vi er
med hverandre
Empati
Vennskap
Undre seg
sammen med
barna
Nelly og Hamza
10 små
vennebøker
FN-dag
Markere høytider
Fokus på nytt liv
Lære om rett og
galt
Mitt og ditt
Dele
Turtaking
Se og bli sett
Lydhøre voksne
Speile barnas
reaksjoner
Anerkjenne
følelser
Bøker om
forskjellighet

3-4 år
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5 år

Rollespill om
hvordan vi er mot
hverandre
Vennskap
Nelly og Hamza
10 små
vennebøker
Snakke om ulike
religioner
Fortellinger fra
ulike religioner
Feire høytider og
tradisjoner
FN-dag
Konflikthåndtering
Kjennskap til ulike
religioner i bhg
Filosofiske
samtaler
Etiske regler
Ingen utenfor
Oversette eventyr
fra morsmål
Lage bildebok om
hvem jeg er
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rollespill om hvordan vi er mot
hverandre
Vennskap
Nelly og Hamza
10 små vennebøker
Snakke om ulike religioner
Fortellinger fra ulike religioner
Feire høytider og tradisjoner
FN-dag
Invitere andre kulturer inn til å bidra
med mat, folkedrakt o.l
Rollelek/skuespill om vennskap
Respekt for små krypdyr
Finne ting som lever og ikke lever på
tur
Tur til kirka
Kjennskap til ulike religioner innad i
gruppa
Filosofiske samtaler
Hva er en god venn
Lære om at vi er forskjellige
(utseende, tro osv.)
Alle skal være med
Knutemor
Si fine ord til hverandre

Kommunikasjon, språk og tekst
-forstå korte beskjeder og begrep
-uttrykke følelser
-lære enkle sanger
-bruke enkle billedbøker
-kjenne igjen sitt eget navn samt
navn på andre barn og voksne

Nærmiljø og samfunn
-bli trygg på avdelingen of
teamet
-bli kjnet med og trygg på barn
og voksne på avdelingen
-bli kjent med uteområdet i
barnehagen og de faste
turstedene

Antall, rom og form
-kjenne sin plass i
garderoben
-bli kjent med tall
-lære enkle begrep
eks:stor, liten, kort, lang
-introdusere geometrikse
figurer
-forstå preposisjonene
over og under

Kropp, mat bevegelse og helse
-Lære å gå, hoppe, løpe, krype
og klatre
-turer i variert terreng
-beveglese til musikk og
beveglesesleker
-kroppsbevissthet, øre, nese,
munn, armer, bein, mage, rompe

1-2 år

Etikk, religion og
filosofi
-oppleve høytider og
tradisjoner
-oppleve
grunnleggende
normer og verdier
-undre seg

Kunst, kultur og
kreativitet
-delta i enkle
formingsaktiviteter
-oppleve sanger, rim,
regler og eventyr
-ta i bruk enkle
rytmeinstrumenter

Natur, miljø og teknologi
-leke ute
-oppleve naturen og gleden
ved å ferdes i den
-sanseopplevelser i forhold
til de fire årstidene
-kjenne til ulike værtyper
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Kommunikasjon, språk og tekst
-forstå en del begreper
-kjenne igjen navnet sitt skriftlig
-bevissthet om eget kjønn
-svare på enkle spørsmål
hisotriefortelling
-sette ord på følelser
-sanger og regler

Nærmiljø og samfunn
-delta i grupper på tvers av
avdelinger
-utnytte og bli kjnet med
nærmiljøet
-få kunnskap om
trafikksikkerhet

3-4 år
Etikk, religion og
filosofi
-vite hvordan og hvorfor
vi feirer ulike høytider og
tradisjoner
-etterleve de mest
grunnleggende normer og
verdier
-oppmuntre til respekt for
hverandre

Kropp, bevegelse, mat og
helse
-bruke gaffel og skje riktig
-pusle puslespill med inntil 16
brikker
-ta imot og sparke ball
-tre store perler på en snor
-perle med små perler
-pinsettgrep
-hinke og balansere
-lære seg å slappe av
-øve på å kle på seg

Kunst, kultur og kreativitet
-male med bestemte farger
-kunne navnet på fargene
-oppleve glede ved å skape
-møte forskjellige kulturelle
uttrykk
-dramatisering
-rollelek
-musikkinstrumenter
Antall, rom og form
-klassifisere/sortere etter form, farge,
størrelse
-telle til 20
-forstå preposisjoner som mellom, ved
siden av, foran og bak
-forstå tidsbegrepene i dag/i morgen
-forstå ulike størrelser og motsetninger
-lære navn på sirkler, trekant, firkant
og kjenne igjen formene i omgivelsene
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Kommunikasjon, språk og tekst
-gjennkjenne og nyttiggjøre seg av
bokstaver, tall og symboler
-lek med bokstavlyder
-inspirere til å øve på å skrive sitt
eget navn
-vitser, rim, regler og
sanger/sangleker
-historiefortellinger
-ta ordet i forsamlinger
-øve på når de har bursdag

Nærmiljø og samfunn
-besøke skole og SFO
-Henrys førstehjelp
-besøke Sølvgruvene
--få en forståelse av at
Norge er en del av verden
og gjøre seg kjent med
verdenskartet

Etikk, religion og filosofi
-filosofiske samtaler
-planlegge og gjennomføre
Lucia
-forstå konsekvensene av valg
- lære å respektere hverandre
-utvikle evne til å løse
konflikter på egenhånd
-omtanke for andre

Kropp, bevegelse, mat og helse
-kunne fargelegge innenfor streker
-klippe med saks
-blyantgrep
-veve
-kaste og ta imot ball
-hinke på begge bein
-hoppe tau/paradis
-kunnskaper om kroppen og dens
funksjoner
-bevege seg til musikk
-øve på nødnummer
-skitur

5-6
år

Kunst, kultur og
kreativitet
-jobbe med kreative
prosesser over tid
-dramatisere og opptre
-synge sanger med flere
vers
-tegne enkle former og
figurer

Natur, miljø og teknologi
-lage mat ute
-høste bær, frukt og grønnsaker
-undre seg over naturfenomener
- eksperimenter med vann, is og
snø
-forske, undre og fortelle om
sammenhenger
-erfare hvordan teknikk kan brukes
i lek og hverdagsliv
-få innsikt i natur, miljøvern og
samspill i naturen

Antall, rom og form
-telle til 100
-spille kort og terningspill
-skille mellom ulike geometriske
figurer
-tallforståelse og mengdelære
-kunne følge regler i ulike spill og
sangleker
-bake - følge vekt og mengde
-løse enkle regnestykker
-orientere seg etter enkelt kart
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NÆRMILJØ OG SAMFUNN
Barnas medvirkning i barnehagens hverdagsliv legger grunnlaget for videre innsikt i og erfaring med
deltakelse i et demokratisk samfunn. Gjennom utforsking, opplevelser og erfaringer skal barnehagen bidra
til å gjøre barna kjent med eget nærmiljø, samfunnet og verden.
Barnehagen skal bidra til kunnskap om og erfaring med lokale tradisjoner, samfunnsinstitusjoner og yrker
slik at barna opplever tilhørighet til nærmiljøet. Kulturelt mangfold, ulike levevis og ulike familieformer er
en del av fagområdet. Fagområdet skal omfatte kjennskap til samisk språk, kultur og tradisjon og kjennskap
til nasjonale minoriteter og andre minoriteter. Gjennom lek og varierte aktiviteter skal barna få erfaring
med å lytte, forhandle og diskutere og få begynnende kjennskap til menneskerettighetene.
Gjennom arbeid med nærmiljø og samfunn skal barnehagen bidra til at barna:
•

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

•

erfarer at alle får utfordringer og like muligheter til deltakelse

•

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

•

blir kjent med lokalhistorie og lokale tradisjoner

•

blir kjent med ulike tradisjoner, levesett og familieformer

•

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

•

får kjennskap til nasjonale minoriteter og andre minoritetsgrupper

Personalet skal:
•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

gjøre barna kjent med nasjonale minoriteter og andre minoritetsgrupper

•

gi barna begynnende kjennskap til betydningen av menneskerettighetene, spesielt
barnekonvensjonen

29

IDEBANK NÆRMILJØ OG SAMFUNN
3-4 år

1-2 år
• Ha ukas barn
• Delta i oppgaver
som å dekke bord
• Arrangere
høstmiddag
• Fellessamlinger på
tvers av avdelinger
• Gå turer i
nærmiljøet
(togbane,
skole,butikk)
• Tur til biblioteket
• Se på ulike bilder av
tog/bil/lastebil o.l
• Bruke kart på turer,
enkle kart
/skattekart med
bilder av hvor vi skal
på tur
• Lage bok/hus av
familien med bilder
• Bruke sanger om
inneholder navnene
til barna: Blomster
små, Ri,ri på
islandshest…

•
•
•
•
•

•
•
•

•

•
•

•
•
•
•

5-6 år

Ukas barn
Lekegrupper
Ta ansvar for de mindre
Lesevenn (pensjonister
som leser for barna)
Barnas rettigheter
(Skuespill, sanggruppe,
rollelek, bruk av
konkreter)
Lage oversikt over
Kongsberg med bilde av
hvor den enkelte bor
Gå turer i nærområdet
(Togstasjonen, skole,
butikk, bakeren, bibliotek)
Barnehagen som
samfunnsinstitusjon:
Hvem jobber her, hvem
bestemmer, hva gjør vi
Norge som samfunn:
Hvem bestemmer, hva er
demokrati, Leke valg
Bilder av nærområdet
med på tur/skattejakt
Begynnende forståelse av
trafikkregler: hjelm,
refleks, gå over veien
Bruke etternavn, navn på
søsken o.l i samlinger og
samtaler
Lage digital fortelling om
familien min
Hjemmebesøk
Kjennskap til de ulike
nasjonaliteter i
barnegruppa
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•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ukas barn
Lage digital fortelling om seg
selv og f.eks turer
Ta barna med på planlegging
Fotballturnering
Barnas blomsterdag
Sykkeldag
Medvirke i artikkel i
Laagedalsposten
Turer i nærområdet:
Togstasjon, skole, butikk,
bakeren, bibliotek, frisør,
tannlege, bensinstasjon
Lære Kongsbergsangen
Norge som samfunn: Hvem
bestemmer, hva er demokrati,
leke valg
Kongsberg historielag
Tursteder:
Gjenvinningsanlegget,
Idrettsanlegget, Funkelia, kirka
Gå tur med kart
Tegne eget kart
Lage oversikt over og hvor den
enkelte bor
Bli kjent med Bjørnis
Bruk av skilt og andre trafikale
symboler i formelle og
uformelle aktiviteter
Enkel orienteringsløype
Bruke etternavn, navn på
søsken o.l i samlinger
Samefolkets dag:
Tegne flagg, samling

LEK
Hvis barn får velge vil de gjerne leke hele dagen. De er opptatt av lek for å kunne utvikle sosial kompetanse
og språk. Leken skal ha en sentral plass i barnehagen, og lekens egenverdi skal anerkjennes. Vi voksne i
barnehagen skal organisere rom, tid og lekemateriale for å inspirere til og gi gode vilkår for ulike typer lek,
samt legge til rette for utvikling av leketemaer. Vi skal fremme et inkluderende lekemiljø der alle barna kan
delta og erfare glede. Gjennom å være bevisst på og vurdere egen rolle og deltakelse i barnas lek, skal vi
veilede, observere og bidra aktivt til at alle barna kommer inn i leken.

Rollelek

Konstruksjonslek

Barn vil ofte late som de er i en rolle.
De kan enten være mor og far, hest
og hund eller gjerne en figur de har
sett på tv. Butikklek, sykehuslek,
dyrlegelek osv. er populære
aktiviteter som barna kan holde på
med over lengre tid - gjerne flere
dager. I rollelek prøver barna ut
forskjellige måter å være på, snakke
på og oppføre seg på. de henter
inspirasjon til sin lek og fantasi fra
andre mennesker og ting de ser rundt
seg

I konstruksjonslek bygger barna tårn
av klosser, lager hus av legoklosser
eller figurer av plastelina. Det
viktigste med konstruksjonsleken er
at barna kan få brukt sin fantasi og
kan lage ulike ting. Konstruksjonslek
fremmer intelligens, finmotorikk og
konsentrasjon hos barna, og rundt
toårsalderen begynner de å
komplisere konstruksjonsleken sin

Parallellek

LEK
Regellek
Regellek er lek hvor det er regler
for hvordan leken skal
gjennomføres. Regellek omfatter
alle slags spill og leker der man må
følge bestemte regler. Det er et
viktig steg i barnas sosiale utvikling
at de greier å innordne seg reglene
som gjelder i slik lek. Gjennom

Fra ettårsalderen er det
parallellek som dominerer.
Det vil si at barna gjerne vil
leke det samme og helst
med samme leke. Dette
gjør at det lett kan oppstå
konflikter, og barna får slikt
sett muligheten til å utvikle
sin problemløsningsevne
Når barnet sier

"I DAG HAR JEG BARE LEKT"
betyr det at barnet har;
*Øvd seg på å vente på tur
*Øvd seg på å ta ulike roller
*Øvd seg på konfliktløsning
*Øvd seg på å vise empati
*Øvd seg på å dele
*Utviklet språket sitt
*Samarbeidet
*Brukt sin kreativitet og fantasi
*Forhandlet
*Vært i samspill med andre
*Utviklet sin sosiale kompetanse
*Trent sin selvhevdelse
*Trent sin selvkontroll
*Knyttet vennskapsbånd

å leke f.eks. "Haien kommer" blir
barna kjent med egne, andre og
fellesskapets muligheter og
begrensninger
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Delmål 1; Barnehagen skal fremme et inkluderende miljø der alle barna kan delta i lek og erfare glede i
lek.
Delmål 2; Barnehagen skal organisere rom, tid og lekemateriale for å inspirere til ulike typer lek.
PROGRESJONSPLAN LEK
Lekens egenverdi skal anerkjennes. Vi leker for å leke mer. De voksne skal være tilgjengelige og
tilstedeværende i «her og nå» situasjoner. Rammeplanen sier; «Lek, omsorg, læring og danning skal ses i
sammenheng. Leken skal ha en sentral plass i barnehagen. Lek er en arena for språklig og sosial
samhandling både ute og inne. Barnehagen skal bidra til at alle barn kan oppleve glede, humor, spenning
og engasjement gjennom lek – alene og sammen med andre. «
1-2 år

3-5 år

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

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

Barna skal få oppleve å bli anerkjent om de ønsker å
komme tilbake til leken senere, leke litt til og/eller
rydde.
Barna skal få lov til å prøve seg frem, utforske, sette
ting sammen og rive det ned igjen: Opplevelsen «her
og nå» er viktigere enn et målbart resultat.
Barna skal oppleve medvirkning gjennom non-verbal
kommunikasjon
De voksne skal legge til rette for lek; TID, væremåte,
rom og materialer.
Rommet som den 3.pedagog, også uterommet.
Invitere barna inn i rom ved å plassere
leketemaer/lekestasjoner. Lekemateriell skal
tilpasses alder.

Barna skal få mulighet til å øve på
metakommunikasjon, (snakke om leken de er i.
«Nå er jeg liksom lei meg og du kommer liksom
inn og sier»)
Barna skal få mulighet til å starte, verne og
videreutvikle leken.
Barna skal få teste ut egne grenser og utforske
egne meninger i leken.
Barn skal få bearbeide sine opplevelser gjennom
lek hvor voksne er støttende stillas.
De voksne skal se etter og anerkjenne barn som
er i FLOW- sonen (hvis barn ikke responderer på
deg, eller blir veldig sint på deg fordi du
avbryter). Flow er når barn glemmer tid og sted
og et øyeblikk går over til neste = LYKKEfølelse
De voksne må ha kompetanse på KAMPrabling og
lekerabling («jeg vil leke med deg signaler»), slik
at vi ikke avbryter et gryende vennskap og/eller
en lekerutine under etablering. Barna trenger
støtte til å komme videre i leken, IKKE avbryte
den.

De voksne skal sette av TID til å inspirere til lek.
De voksne skal fremme et inkluderende miljø der
alle barna kan delta i lek og erfare glede i lek.
De voksne skal anerkjenne barns behov for å kunne
komme tilbake til leken og sine gryende eller
etablerte lekerutiner. Spørre barna; «er du ferdig?»
De voksne skal være bevisst i hvordan vi plasserer
oss i leken. Foran, ved siden av eller bak posisjon.
Veilede barna hvis leken medfører uheldige
samspillsmønstre.
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De voksne skal observere, støtte, analysere og
delta i leken på barnas premisser.

OVERGANG BARNEHAGE – SKOLE
Med bakgrunn i hva Rammeplanen for barnehagen sier om overgangen mellom barnehage og skole;
«Barnehagen skal i samarbeid med foreldre og skolen legge til rette for at barna kan få en trygg og god
overgang fra barnehage til skole og eventuelt skolefritidsordning” har vi i Sølvstuffen barnehage et tilbud til
de eldste barna som skal gi dem en pekepinn på hva som venter dem når de begynner på skolen. Sølvbarna
deltar i ulike skoleforberedende aktiviteter i løpet av året. To dager i uka holder Sølvbarna på med
skoleforberedende aktiviteter. Disse aktivitetene kan være arbeide med tall, bokstaver, mengde og
begrepslæring. Vi jobber med sosial kompetanse og selvstendighet. Eksempler på dette er å kunne rekke
opp hånda når man skal si noe, vente på tur, motta beskjeder, finne frem egne klær, rydde etter seg og
liknende. Sølvbarna er gjennom det siste året i barnehagen faddere for våre 3-4 åringer som hører til på
avdeling Skjerpet. Sølvbarna besøker skole og SFO i løpet av våren før skolestart.
I samarbeidet mellom foreldre og skolen skal barnehagen legge til rette for at barna skal få en trygg og god
overgang fra barnehage til skole. Før skolestart utveksler barnehage og skole informasjon som er nyttig for
skolen å vite før oppstart, slik at de kan ta imot barna på best mulig måte. Denne informasjonen gis med
samtykke fra foreldrene.
Vi bruker planen «Førsteklasses forberedt», som er basert på et samarbeid mellom barnehagene og
skolene i Kongsberg kommune som grunnlag for de skoleforberedende aktivitetene vi tilbyr Sølvbarna.
Med utgangspunkt i rammeplanen og «Førsteklasses forberedt» lages egne halvårsplaner for arbeidet med
å forberede Sølvbarna på overgangen fra barnehage til skole. Hele planen «Førsteklasses forberedt» finner
du på MyKid eller under www.kongsberg.kommune.no
I «Førsteklasses forberedt» står det følgende; «For små barn er det å begynne på skolen et stort skritt. Og
et viktig skritt, der vi som voksne rundt ikke bør trå feil. Barnehage, skole og foreldre kan i fellesskap bidra
til at skolen ikke er ukjent grunn og til at barna opplever trygghet fra første stund. Trygge barn som raskt
finner seg til rette i skolen vil trives bedre. Og igjen lære mer.»
«Det handler om de samme barna, da må vi handle sammen. Nesten alle barn som stiller til første skoledag
i Kongsberg kommune, har begynt læringsløpet sitt i barnehagen. Det gir kommunen store muligheter for
samhandling og tidlig innsats. Et tett og tverrfaglig samarbeid og en godt forberedt overgang fra barnehage
til skole er forebyggende og kan bidra til at små startvansker ikke får utvikle seg til større utfordringer. Gir
vi barna en god start på skolen har vi lagt grunnlaget for en fin fortsettelse.»
«Undersøkelser viser at faste rutiner og felles møteplasser er avgjørende for å få til et godt og systematisk
samarbeid rundt overgangen fra barnehage til skole. I denne planen beskrives felles og forpliktende mål og
rutiner for alle ansvarlige. Rutinen er kun et minimumskrav. De enkelte skoler og barnehager står fritt til å
gjøre mer, samtidig vil Kongsberg kommune med denne planen sette en standard, og bidra til at alle barn
som begynner på skolen i vår kommune stiller førsteklasses forberedt.»
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TILVENNING
Rammeplanen sier; «Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene legge til rette for at barnet skal få en
trygg og god start i barnehagen. Barnehagen skal tilpasse rutiner og organisere tid og rom slik at barnet får
tid til å bli kjent, etablere relasjoner og knytte seg til personalet og til andre barn. Når barnet begynner i
barnehagen, skal personalet sørge for tett oppfølging den første tiden slik at barnet kan oppleve tilhørighet
og trygghet til å leke, utforske og lære». «Overganger skjer også innad i barnehagen. Personalet skal sørge
for at barn og foreldre får tid og rom til å bli kjent med barna og personalet når de bytter barnegruppe».
Foreldre og barn inviteres til besøksdag i barnehagen i juni samt at foreldrene inviteres til en
oppstartsamtale før barnet begynner i barnehagen.
I løpet av den første uka som barnet er i barnehagen inviteres foreldrene til en oppstartsamtale nummer 2.
Som grunnlag for foreldresamtalene er det utarbeidet egne samtaleskjemaer.
Vi har en primærkontakt som har ansvar for barnet den første tiden i barnehagen og denne ansatte har
også et særlig ansvar for kontakten med foreldrene den første tiden.
Vi starter tilvenning av barna som skal flyttes fra Underberget til Overberget i januar og barna tilbringer en
dag i uka på Overberget på «tilvenning». Dette gjøres ved at ansatte fra Underberget blir med barna på
tilvenningen. Det utarbeides en egen plan for innholdet som møter barna disse dagene.
Vi har utelivsgruppe gjennom hele året, med teamblandede grupper hvor barna vil bli kjent med hverandre
på tvers av alder og team.
Vi avholder overflyttingssamtaler mellom de pedagogiske lederne på avdelingen barnet har hatt plass og
pedagogisk leder som skal ha ansvar for barna når de starter på Skjerpet. Under foreldresamtalen som
gjennomføres hver vår er det fokus på hva tilvenningen og overgangen til storbarnsavdeling vil medføre.
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PLANLEGGING, DOKUMENTASJON OG VURDERING
For at vi skal nå målene våre er det nødvendig med grundig planlegging og involvering av hele personalet.
Alle skal til enhver tid ha kjennskap til hva deres avdeling jobber med og alle er medansvarlige for
gjennomføringen. Planleggingen gjøres på avdelingsmøter, rommøter, teammøter, personalmøter og på
planleggingsdager, og pedagogene bruker sin ubundne arbeidstid til planlegging og tilrettelegging.
Om vi skal lære av det vi gjør og utvikle oss, må vi også vurdere arbeide vårt fortløpende. Kvaliteten i det
daglige samspillet mellom menneskene i barnehagen er en av de viktigste forutsetningene for barns
utvikling og læring. Informasjon og dokumentasjon skal danne grunnlag for refleksjon og diskusjon i
personalet, og med barn og foreldre. Resultatene av vurderingene ligger til grunn for arbeidet med neste
årsplan. Vi dokumenterer med bilder, gjennom informasjon i MyKid, gjennom månedsbrev, dagsoversikter
i MyKid og gjennom årsplanen.

Planlegging

Vurdering

Praksis

Refleksjon

Dokumentasjon
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VERKTØY I KVALITETSARBEIDET
For å sikre oss at vi jobber målrettet for å ivareta god kvalitet på alle områder i barnehagehverdagen
benytter vi oss av ulike verktøy som bidrar til å gjøres oss fokusert på ulike sider av kvalitetsarbeidet.
Vi benytter pedagogisk analyse som verktøy for å bidra til en helhetlig måte å jobbe med planlegging,
dokumentasjon og vurdering på.
Vi bruker MyKid som digitalt verktøy for å sikre god informasjonsflyt mellom barnehagen og barnas hjem.
Gjennom MyKid formidles informasjon om barnehagehverdagen samt informasjon mellom barnehagen og
det enkelte barns hjem som f.eks informasjon om barnet har fri/hvem som skal hente barnet i barnehagen,
om barnet har behov for bleier, klær eller annet utstyr i barnehagen.
Vi bruker blant annet «Nelly og Hamza», «Æ e mæ», «Snakkepakken» og «Salaby» som pedagogiske
verktøy i arbeidet med barna.
I forhold til dokumentasjon benytter vi oss blant annet av «By opp til dans», «Lær meg norsk før
skolestart», «Alle med» og «TRAS».

SAMARBEID
Rammeplanen sier; «Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for
omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal ivareta
foreldrenes rett til medvirkning og arbeide i nært samarbeid og forståelse med foreldrene. Samarbeidet
mellom hjemmet og barnehagen skal alltid ha barnets beste som mål. Foreldrene og barnehagens
personale har et felles ansvar for barnets trivsel og utvikling».
Rammeplanen sier videre; «For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et
foreldreråd og et samarbeidsutvalg». «Foreldrerådet består av foresatte til alle barna og skal fremme deres
fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt
barnehagemiljø». Ved en avstemming telles kun en stemme per barn. Samarbeidsutvalget skal være et
rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget skal bli forelagt saker som er
viktige for barnehagens innhold og virksomhet, og for forholdet til foreldrene. Samarbeidsutvalget skal
fastsette barnehagens årsplan. Øvrige saker av viktighet er for eksempel forslag til budsjett eller
driftsendringer».
Vi ønsker et samarbeid mellom hjem og barnehage som bygger på åpenhet og tillit, og vi skal legge til rette
for at foreldrene får mulighet til å påvirke tilbudet i barnehagen. For å sikre samarbeidet med barnas hjem
skal alle barnehager ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.
I Sølvstuffen barnehage avholdes foreldresamtaler, foreldremøter, sosiale sammenkomster som blant
annet sommerfest, Barn hjelper barn-aksjon, foreldrefrokost og Luciafeiring. Foreldrene inviteres til å delta
aktivt i forberedelser til, eller gjennomføring av, nasjonaldagssamlinger og markeringer av ulike religiøse
høytider.
Vi skal gjennom barnehageåret ha et særlig fokus på foreldresamarbeid gjennom deltakelse i
kompetanseutviklingsprosjektet «Alle med», som er et samrbeid mellom Kongsberg Kommune og Sepu.
Gjennom «Alle med tilbys 5 ulike temapakker og barnehagene får barnehageåret 2021-2022 muligheter til
å velge er utviklet ulike kompetansepakker i samarbeid med Kongsberg kommune og Sepu.
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VÅRE SAMARBEIDS-PARTNERE
Barnehagen arbeider i nært samarbeid med en rekke ulike samarbeidspartnere for å ivareta barnas beste,
blant annet;
Kongsberg kommune
Kongsberg helsestasjonen
BUP (barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk)
PPT (pedagogisk-psykologisk tjeneste)
Barneverntjenesten
Habiliteringstjenesten, Viken sykehus
Rådgiver for tidlig innsats (Kongsberg kommune)
Barneskolene i Kongsberg kommune
Lekeplasskontrollen
PBL (Private Barnehagers Landsforbund)
Universitetet i Sørøst Norge (partnerbarnehage)
Kulturskolen
Vitensenteret på Kongsberg
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