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Forord
Karmøy kommune eier og driver 8 barnehager.
De kommunale barnehagene kjennetegnes av høyt faglig fokus og personale med
lang erfaring.
Som barnehageeier har Karmøy kommune alltid satt kvalitet og faglig utvikling
høyt. Implementeringen av «De Utrolige Årene» i alle barnehagene, er et eksempel
på dette. Arbeidet med DUÅ har styrket almenn-pedagogikken i barnehagene,
samtidig som det har gitt barnehagene gode verktøy for arbeidet med barnas
sosiale og emosjonelle utvikling.
I 2019 startet Karmøy kommune en langsiktig satsing for å heve kompetansen på
barns språkutvikling i Karmøybarnehagene. Lesesenteret ved UiS er
samarbeidspartner i arbeidet. Alle de kommunale barnehagene deltar i prosjektet
gjennom arbeidet med verktøyet «Språkløyper» .
«Liten og trygg» heter det i de kommunale barnehagene. Barnehagene legger stor
vekt på trygghet i alle perspektiver, og spesielt i overganger.
En av de største overgangene i livet er overgangen fra hjem til barnehage.
Barnehagene driver derfor en utvidet og foreldreaktiv tilvenningsperiode ved
barnehagestart, hvor relasjoner bygges. Trygge foreldre gir trygge barn!
Overganger innad i barnehagen og fra barnehage til skole setter også spor, og
barnehagene har fokus på barnets beste gjennom disse overgangene. De bruker tid,
lager trygge rammer og tilpasser dem barnets behov.
Den største ressursen i barnehagen er
det personalet som utgjør. De støtter,
veileder og gir omsorg. Til sammen
har de en enorm ansiennitet og
erfaring, som danner grunnlaget for
hverdager fylt av trygghet og glede.
Velkommen til oss!
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Om barnehagen
PLASSERING
Barnehagen vår ligger i den ene delen av Bjørgene grendahus på Storesund
(Torvastad), helt nord på Karmøy.

Vi holder til i landlige omgivelser med naturområdet Bjørgene som nærmeste nabo.
Her driver vi med det meste som f.eks. hyttebygging, matlaging, fjellklatring,
"oppdagelsesturer" osv.
Husdyr som ku, hest og sau er et nesten daglig skue rett utenfor gjerdet vårt.

3

STOLTE er vi også av vårt FANTASTISKE lavvuområde som vi benytter oss av flere
dager i uken.
Her disponerer vi bl.a oppvarmet telt, gruve, utetoalett i bod, samt en rekke
aktiviteter som vi etterhvert har bygget opp.

HISTORIKK
Storesund vels barnehage startet opp i September 1990.
I begynnelsen var vi en helprivat barnehage, drevet av Storesund velforening.
Etterhvert overtok Karmøy kommune personalansvaret for oss som jobber her.
Også opptak av barn, samt foreldrebetaling går nå gjennom det kommunale
systemet.
Etter at Storesund velforening hadde stått som eier av barnehagen i 18 år, overtok
Karmøy kommune hele driften og eierskapet fra og med august 2008.
De første årene jobbet Storesund barnehage etter prinsippene i High Scope, samt
etter tanker fra Arne Tragetons verkstadpedagogikk.
Etterhvert har vi utviklet og satt enda mer fokus på enkelte andre ting så som bruk
av natur, i det pedagogiske arbeidet vårt.
Det å være ute, bruke skog og sjø, skal være utgangspunkt for det meste som vi
driver med i barnehagen.
En av grunntankene og hovedmålsettingene våre, er at pedagogikken i stor grad kan
flyttes "ut av huset".
Ellers har vi også valgt å jobbe etter prinsippene i Aktiv læring (fra High Scope).
Dette vil si at vi tar mye utgangspunkt i det som ungene til enhver tid er opptatt
av, at ungene får lære ved å gjøre, samt at voksne skal være aktive
samspillspartnere overfor barna.
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Trygt og godt barnehagemiljø
«Barnehagen skal fremme et inkluderende og stimulerende miljø hvor alle barn skal oppleve å bli sett
og kan delta i lek. Miljøet skal støtte opp om lyst til å leke, utforske, lære og mestre».
(Rammeplan for barnehagen)

Alle barn har rett til et trygt og godt barnehagemiljø
Foreldre og barn skal være trygge på at vår barnehage er et godt sted å være.
Barnehagen jobber kontinuerlig med forebyggende tiltak for å fremme barns
trivsel, og gir støtte til å ta vare på hverandre og utvikle vennskap i et raust og
inkluderende miljø. Vi har nulltoleranse mot alle former for krenkelser og mobbing.
Barnehageloven fikk januar 2021 et eget kapittel som sørger for at alle barn har
rett til et trygt og godt miljø. Dette innebærer en aktivitetsplikt med 5 delplikter
for alle ansatte. Barnehagen har utarbeidet gode rutiner for arbeidet, og vil ha
jevnlig informasjon og dialog med foreldre og barn om arbeidet.
Aktivitetsplikten innebærer:
 Plikt til å følge med om barna trives og har det bra. Alle ansatte skal følge
aktivt med ved å tilrettelegge for tema i samtaler med barn og foresatte,
observasjon og kartlegging av barn og eventuelle endringer i barns adferd.
 Plikt til å gripe inn. Om personalet vet om, eller tror at et barn blir
utestengt fra lek, plaget, krenket, mobbet eller på andre måter ikke har
det bra, skal de umiddelbart gripe inn og stoppe krenkelsen.
 Si ifra til styrer. Styrer skal ha en helhetlig oversikt over de eventuelle
situasjonene i barnehagen. I alvorlige tilfeller kontakter styrer
barnehagesjef, f. eks. om saken ikke løses innen rimelig tid, ved større
skader/vold, eller om personalet krenker barn. Barnehagen får da støtte fra
kommunens Trygt-og-godt-team i å håndtere saken.
 Undersøke hva som har skjedd. Barnehagen skal umiddelbart undersøke
ulike sider av saken gjennom dialog med involverte barn og foresatte,
sosiogram og systematisk observasjon. Undersøkelsene skal belyse saken så
langt som mulig, for å kunne sette i verk egnede tiltak. Det skal ikke
fremskaffes bevis.
 Sette inn tiltak, og lage en skriftlig plan. Barnehagen lager en
aktivitetsplan, som beskriver de tiltakene som skal iverksettes for å sørge for
at barnet igjen får et trygt og godt barnehagemiljø. Foreldre og barn har
rett til å bli hørt og få medvirke ved valg av tiltak. Tiltakene evalueres
løpende.
Les mer på: www.karmoy.kommune.no og www.udir.no
Alle voksne i Storesund barnehage skal være tydelige og omsorgsfulle og framstå
som modeller for barns møte med andre. Når barn ikke får til lek og samspill med
andre barn, trenger de hjelp av voksne. Noen barn strever mer enn andre.
Relasjonen mellom barn og voksne er sentral i arbeidet mot mobbing i barnehagen.
De voksnes forståelse av barn og barns atferd er grunnlaget for om voksne ser,
reflekterer, handler og evaluerer egen praksis, og det er de voksnes holdninger som
ligger til grunn for de handlinger som utføres.
5

Storesund barnehage har egen lokal handlingsplan som skisserer tydelige handlinger
dersom det allikevel blir observert at enkeltbarn og/eller barnegrupper ikke har
det trygt og godt.

Pedagogisk ledelse, ansvar og roller
«Barnehagen er en lærende organisasjon der hele personalet skal reflektere rundt faglige og etiske
problemstillinger, oppdatere seg og være tydelige rollemodeller. De skal ivareta relasjoner, mellom
barn og personale og mellom personalet og foreldre»
(Rammeplan for barnehagen)

Et godt personalsamarbeid er en grunnleggende forutsetning for å utvikle gode
samarbeidsformer med foresatte, samt et godt klima i barnehagen.
Det er viktig at personalet får avsatt tid til systematisk samarbeid/ planlegging
omkring barnehagedagens oppgaver og utfordringer, samt ifht. faglig utvikling.
I det faglige arbeidet, så er det styrer og de pedagogiske lederne sin oppgave å
drive prosessene framover, involvere seg og være tett på både barn og resten av
personalet.
Det er styrer og de pedagogiske ledernes ansvar etter faglig skjønn å sørge for
veiledning, god planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og vurdering av det
pedagogiske arbeidet i barnehagen.
Gjennom å gjennomføre lærende møter hvor alle deltar og reflekterer rundt
prosesser, deler faglig praksis og observasjoner med hverandre, samt gir hverandre
tilbakemeldinger, så bidrar vi til at vi er en lærende organisasjon som er i stadig
utvikling.
Dette blir ivaretatt på bl.a. følgende faste og forberedte møter:
-Avdelingsmøtet (avdelingene har hver sin time annenhver mandag)
-Ledermøtet (ped.lederne og styrer har en time annenhver mandag + v/behov)
-Personalmøtet (hele personalet, en ettermiddag/kveld – m/utg.punkt i 1 pr. mnd.)
Ut over dette har vi gjennom barnehageåret 5 stk. planleggingsdager (se for øvrig
aktivitetsplan side…)

«Planlegging gir personalet grunnlag for å tenke og
handle langsiktig og systematisk i det pedagogiske
arbeidet»
«Barnehagen skal jevnlig vurdere det pedagogiske
arbeidet. Vurderingsarbeidet skal bygge på
refleksjoner som hele personalgruppen er involvert i»
(Rammeplan for barnehagen)
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BARNEHAGEN SOM PEDAGOGISK VIRKSOMHET

«Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet som skal planlegges og
vurderes».
(Rammeplan for barnehagen)

PEDAGOGISK INNHOLD
Forskriftene til Lov om barnehager §1, samt rammeplan for barnehagen sier at
barnehagen skal sikre barna et godt miljø med vekt på lek og samvær med andre
barn og voksne.
Barnehagen skal utvikle det enkelte barns personlighet, hjelpe barna i å
utvikleevne til toleranse og til å ha omsorg for hverandre.
Videre skal barnehagen legge til rette for selvutfoldelse gjennom allsidige leke- og
aktivitetsmuligheter.
Sammen med hjemmet skal barnehagen medvirke til å gi barna et miljø som sikrer
dem individuell og gruppevis omsorg og støtte, stimulering, utfoldelse, læring og
etisk veiledning.
Barnehagens formål vektlegger et bredt, helhetlig læringssyn hvor danning både er
sentralt og sammenvevd med lek, omsorg og læring.
Rammeplanen sier videre at barnehagen skal legge til rette for at barna i løpet av
et barnehageår får erfaring med følgende syv fagområder:
-kommunikasjon, språk og tekst
-kropp, bevegelse, mat og helse
-kunst, kultur og kreativitet
-natur, miljø og teknologi
-antall, rom og form
-etikk, religion og filosofi
-nærmiljø og samfunn
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Karmøy kommune’s lokale satsningsområder er nedfelt i Utviklingsplan for
Karmøybarnehagene 2017-2020 og har bl.a. et særlig fokus på områdene språk,
begreper og språkmiljø, barnehagens digitale praksis, samt lek og livsmestring.
Disse satsningsområdene skal vi også ha et ekstra fokus på i Storesund barnehage.
Barnehagen skal i følge formålsparagrafen bygge sin virksomhet på grunnleggende
verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for
menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og
solidaritet og verdier som er forankret i menneskerettighetene.
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Omsorg, danning, lek og læring
«Omsorg er en forutsetning for barnas trygghet og trivsel, og for utviklingen av empati og
nestekjerlighet. Barnehagen sskal gi barna mulighet til å utvikle tillit til seg selv og andre. I
barnehagen skal alle barna oppleve å bli sett, forstått, respektert og få den hjelp og støtte de har
behov for»
(Rammeplan for barnehagen»

Omsorg
Omsorg fra oss voksne er viktig.
Vi i barnehagen er et samfunn i miniatyr. Vi er masse folk som «lever» tett sammen
og ut i fra dette så vil mange situasjoner oppstå.
Det er viktig at vi voksne har nok tid til å være lydhøre, at vi er «tilstede» og at vi
viser både evne og vilje til samspill.
Omsorg handler for de minste barna om en grunnleggende tillit til både omgivelser
og andre personer. Når denne grunnleggende tilliten er til stede, ligger alle
muligheter åpne for lek, læring og utvikling.
Omsorg betyr i praksis for oss bl.a. følgende:
-Normer og regler
-Positiv kommunikasjon og samhandling
-Humor
-Ta i mot/ ta farvel med barn og voksne
-Fysisk kontakt daglig for alle barn
-Vennskap
-Tilpassede og meningsfulle mestringsaktiviteter for alle
-Barns medvirkning

«Barnehagen skal aktivt
legge til rette for
omsorgsfulle relasjoner
mellom barna og
personalet og mellom
barna, som grunnlag for
trivsel, glede og
mestring»
(Rammeplan for
barnehagen)

Danning
I et dannings- og oppvekstperspektiv er det viktig å erkjenne at samfunnets,
foreldre og barnehagepersonalets interesser ikke alltid sammenfaller med barnas.
Barna må få sine interesser ivaretatt, samtidig som fellesskapets regler skal læres.
Vi vil sette fokus på hverdagslig høflighet, som f.eks. at barna lærer seg å si takk,
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vente på tur, spørre om ting på en høflig måte, ikke bruke ufine ord osv.
For å kunne gjøre dette er det viktig at vi voksne i barnehagen går foran som gode
rollemodeller.
Ved å gi oppmerksomhet, oppmuntring og ros, så ønsker vi å fremme god oppførsel
(De Utrolige Årene).
Vi vil gjennom samtale og diskusjon i f.eks. samling, på barnemøter og i de
naturlige og hverdagslige situasjonene sette fokus på temaet.
DEN GODE BARNEHAGE ER EN LIKESTILT BARNEHAGE
I Storesund barnehage jobber vi bevisst med tanke på å ha et likeverdig fokus på de
to kjønn.
Også rammeplanen, en egen handlingsplan utgitt av departementet, samt
veilederen Likestilling i Karmøybarnehagene har et særlig fokus på dette arbeidet.
Storesund barnehage skal jobbe bevisst med metoder for en likestillingsfremmende
pedagogikk og et likestillingsfremmende miljø.
Det skal formidles og jobbes for en holdning om at begge kjønn er like godt
kvalifisert for ulike oppgaver.
Vi vil ikke bevisst bruke metoden om kjønnsinndelte grupper i forhold til ulike
aktiviteter, d.v.s. rene jente- og guttegrupper.
I stedet for skal personalet hele tiden legge opp til et miljø og en pedagogikk hvor
de to kjønnene får like muligheter til å utforske, leke med og eksperimentere med
de samme aktivitetene.
Personalet skal hele tiden være seg bevisste på at vi er to kjønn som skal ha like
muligheter, noe som avdelingene bevisst skal legge til grunn for gjennom sine
planer.
Veilederen til Karmøy kommune; Likestilling i Karmøybarnehagene vil bli brukt i
forhold til dette arbeidet.
Vår egen praksis rundt dette temaet skal jevnlig evalueres og drøftes på bl.a.
avdelingsmøter.
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HUMOR
HUMOR skal stå sentralt i hverdagen i Storesund barnehage!
Det at barn og voksne kan ha det gøy sammen, le av hverdagslige episoder, le av
oss selv osv. er viktig.
HUMOR er et pedagogisk virkemiddel og en trivselsfaktor med stort fokus.
Humor er en viktig faktor i forhold til kommunikasjon og samarbeid i forhold til
barna.
Humor er en viktig faktor i forhold til det å bygge relasjoner.

«Barnehagen skal bidra til
at alle barn kan oppleve
glede, HUMOR, spenning
og engasjement gjennom
lek – alene og sammen
med andre…»
(Rammeplan for barnehagen)
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Lek
I Storesund barnehage skal LEKEN være et utgangspunkt for det meste som vi
foretar oss.
Sammen med barna skal de voksne være aktive, deltakende, tilstedeværende og
observerende.
De voksne skal tilrettelegge for inspirerende lekemiljø både ute og inne.
Lekemiljøene skal hele tiden være dynamiske i forhold til hva barna til enhver tid
er opptatt av, samtidig som en også skal legge vekt på de rammebetingelser som vi
omgir oss med.
De beste uteopplevelsene skal ivaretas gjennom leken og dens betydning.
De voksne skal også tilføre leken inntrykk og nye elementer gjennom lekemiljøene
og at disse til en hver tid er tema for vurdering og utvikling/endring.
Lekens betydning som egenverdi og som et utgangspunkt for læring skal også
vektlegges i stor grad.

Barnehagen skal bidra til at alle
barn kan oppleve glede, humor,
spenning og engasjement
gjennom lek – alene og sammen
med andre
(Rammeplan for barnehagen)

Læring
«I barnehagen skal barna oppleve et stimulerende miljø som støtter opp om
deres lyst til å leke, utforske, lære og mestre».
(Rammeplan for barnehagen)
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AKTIV LÆRING
Aktiv læring skal være en sentral og grunnleggende arbeidsmetode i Storesund
barnehage.
Vi vil gjennom aktiv læring gi barna økt sosial kompetanse og utvikling generelt.
Det at barna i tillegg til å løse generelle utfordringer i en barnehagehverdag også
får sette seg inn i andres situasjon etc. ser vi på som viktig.
I barnehagen får barn mange forskjellige situasjoner å forholde seg til.
Kombinert med at barna også får mange forskjellige individer (både voksne og
barn) å forholde seg til, så gir dette automatisk gode forutsetninger for å få trening
i sosial kompetanse.
Viktige stikkord i aktiv læring:
-personlige og direkte erfaringer med mennesker, dyr og ting
-barna skal lære ved å gjøre (utforsking)
-utgangspunktet er barnets interesse for ting. Initiativet for å lære kommer i stor
grad
barnet selv
-å gi uttrykk for ting med egne ord
De voksnes rolle i aktiv læring:
-skaffe nok plass og tilstrekkelig med materialer
-bruke materialene selv og gjøre det samme som barna
-lytte til det barna sier
-plassere seg selv på barns fysiske nivå
-vente mens barna løser problemer og gjør ting selv
-anerkjenne barnas aktiviteter og valg
-samtale med barna om det de driver med
-oppmuntre barna til å besvare egne spørsmål
-stille barna spørsmål i forbindelse med aktivitet/lek

«Barns
nysgjerrighet,
kreativitet og
vitebegjær skal
anerkjennes,
stimuleres og
legges til grunn for
læringsprosesser…»
(Rammeplan for
barnehagen)
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ARBEIDSAKTIVITETER
Her legger vi vekt på at de største barna (3-6 år) skal få oppleve gleden av å bidra
og å utføre «meningsfulle» ting for fellesskapet i barnehagen.
De skal få oppleve å føle ansvar for hvordan vi har det på avdelingen/ i
barnehagen.
Produksjon av mat/måltider, rydding og vasking, kosting og spyling, sette på plass
kan være arbeidsaktiviteter som barna deltar i forhold til.
Barna som er med på å lage mat/ ordne måltider er ofte med på hele prosessen,
som å handle inn dagen i forveien (etter at de har laget handleliste på forhånd..) ,
forberedelse av selve måltidet, samt for opprydding i etterkant.
Barn elsker å få oppleve ansvar og får oppleve både lek og læring gjennom slike
aktiviteter.
For de aller minste vil disse arbeidsprosessene selvsagt være noe annerledes med
hensyn til mål og metoder.
For disse barna handler det i stor grad om å utforske og iaktta. Det er ikke
resultatet som er viktig.
De minste får også oppleve å være med på å lage og forberede mat/måltider,
samtidig som de får være med på arbeidsaktiviteter i det daglige.

«Barnehagen skal
synliggjøre den
enkeltes plass og
verdi i
fellesskapet…»

(Rammeplan for
barnehagen)

Det er GØY å være til nytte – «Jeg betyr noe for deg!»
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DIGITAL PRAKSIS
Teknologi påvirker mennesker og miljø og er blitt en del av det livet som vi lever.
En vesentlig del av dette teknologiske livet dreier seg om informasjons og
kommunikasjonsteknologi (IKT).
Mer og mer har også dette feltet blitt implementert i barnehagens daglige tilbud og
de arbeidsmetodene som vi bruker her.
IKT kan være med på å supplementere barnehagens arbeidsmåter, støtte barnas
utvikling og læring, samt tilby nye uttrykksformer.
Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver forteller at barnehagens
digitale praksis skal bidra til barnas lek, kreativitet og læring.
I Storesund barnehage skal ulike digitale verktøy utgjøre en naturlig del av
hverdagen. De voksne skal sammen med barna bruke digitale verktøy aktivt og
kreativt i lek og læring.
Dette betyr at de voksne skal ha en viss andel av kunnskaper og ferdigheter
omkring dette, slik at det er mulig å støtte, veilede og være en gjensidig
samarbeidspartner overfor ungene innen dette feltet.
Med en viss andel menes her at de voksne skal vite hvordan digitale fotoapparater
fungerer, bruke laptop/PC, vite hvordan en oppretter mapper på en PC, flytter
filer, skanner, skriver ut, samt hvordan digitale spill og apper fungerer.
Ungene skal også aktivt få oppleve og erfare andre digitale verktøy som
fotoapparater, iPad/nettbrett og Smartboard (interaktiv tavle).
De eldste ungene vil også få oppleve turer hvor Geocaching (digital sporlek ved
hjelp av mbl.tlf/nettbrett og navigasjon/digitale kart), samt andre konstruktive
digitale erfaringer som f.eks. det å lage digitale fortellinger/ film ved hjelp av
digitalt fotoapparat og laptop/nettbrett.
Veilederen IKT i Karmøybarnehagene vil bli brukt i forhold til dette arbeidet og
dette temaet.

«Barnehagen skal legge til
rette for at barn utforsker,
leker, lærer og selv skaper
noe gjennom digitale
uttrykksformer»
(Rammeplan for
barnehagen)
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TRAFIKKSIKKER BARNEHAGE
Storesund barnehage skal ha et kvalitetssikret trafikksikkerhetsarbeid som ivaretar
de krav som lover og forskrifter stiller.
Grunnlaget for holdninger til sikkerhet legges i barneårene. Voksne er
rollemodeller og skal medvirke til at barna utvikler evne til refleksjon,
risikoforståelse, til å ta andres perspektiv og til å samarbeide.
Barnehagen har ansvaret for barnas sikkerhet og det er mange muligheter til å
knytte trafikkopplæring til fagområdene i rammeplan for barnehagen.
Arbeidet med trafikksikkerhet kan knyttes opp mot alle fagområdene i
rammeplanen og vil bli synliggjort gjennom barnehagens progresjonsplan i forhold
til disse (se side 30-36).
Barnehagen har også ulike rutinebeskrivelser rundt arbeidet med trafikksikkerhet,
knyttet til bl.a. turer, transport og foreldresamarbeid.
Trafikksikkerhet skal være tema for årlig foreldremøte, samt et årlig
personalmøte.
Tarkus – barnas trafikkvenn – vil være en sentral «brikke» i barnehagens
trafikksikkerhetsarbeid.
Tarkus er en hånddukke som vil bli brukt bl.a. i barnehagens samlingstund, men for
barna er han et beltedyr som er opptatt av trygg trafikk.
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FYSISK AKTIVITET OG HELSE / NATUR- OG TUROPPLEVELSER
Fysisk aktivitet er et viktig område som vi har valgt å fokusere særlig på.
I en tid hvor mange av barnas aktiviteter er generelt sett relativt stillesittende og
hvor en gjerne ikke får utfordringer nok i forhold til fysisk aktivitet, så mener vi at
barnehagen bør og kan være med på å gi førskolebarn et godt grunnlag her.
Forskning har også vist at det å mestre det motoriske/fysiske på en tilfredsstillende
måte, har en innvirkning på den øvrige utvikling hos barnet.
På grunn av vårt fantastiske uteområde og vår unike beliggenhet med skog og natur
som nærmeste «nabo», så har vi naturlig nok valgt å legge rammene rundt mye av
det vi driver med til uteområdet/nærmiljøet omkring oss.
Det å bruke skogen som pedagogisk virkemiddel/utgangspunkt vil være viktig for
oss.

I tillegg til beliggenhet, så skal vi til enhver tid være godt utstyrt med tanke på å
utnytte alle årstider og alle muligheter som naturen/nærområdet byr på.
Gjennom å bruke naturen aktivt, så vil alle utviklingsområder hos barnet bli
ivaretatt.
Selvtillit gjennom tilpasset mestring er essensielt for oss. Dette gir naturen gode
forutsetninger for. Naturen byr på utfordringer som passer til alle, enten det er
snakk om å forsère et «digert» fjell, eller en liten tue.
Samarbeid er et annet viktig stikkord.
Barna blir gjennom aktiv læring og med utfordringer i naturen «nødt» til å
samarbeide omkring ting som må «løses». Dette gir styrking av den sosiale
kompetansen, som i rammeplanen blir betegnet som basiskompetanse.
Naturopplevelser og turer i skog eller til strand og sjø, skal stimulere alle sansene
til barna og være utgangspunkt for undring, spenning, lek og mestring, uansett
aldersgruppe.
Forskjellen vil eventuelt være tid og lengde med hensyn til aldersgruppe.
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SPRÅKSATSING
Sektor barnehage i Karmøy kommune skal fra og med høsten 2019 sette et ekstra
fokus på barns språkutvikling.
Storesund barnehage skal i likhet med de andre kommunale barnehagene delta i
denne satsingen, som bl.a innebærer et samarbeid med Lesesenteret ved
universitetet i Stavanger.
Satsingen bygger på strategien Kompetanse for fremtidens barnehage (2018-2022),
der et av de fire tematiske områder er språk og kommunikasjon. Innholdet i
satsingen tar utgangspunkt i rammeplanens formål og innhold om å fremme
kommunikasjon og språk som en del av barnets allsidige utvikling.
Overordnede mål for satsingen er gode barnehagebaserte kompetansehevingstiltak
for å øke personalets språkkompetanse. Målet er at personalet opparbeider høy
kunnskap om barns språkutvikling, språkutfordringer og viktigheten av tidlig
innsats.
Ståstedsanalyse, utarbeidelse av mål og implementeringsplaner, lærende nettverk,
deling av praksiseksempler, observasjon, og veiledning vil være sentrale verktøy i
språkarbeidet.
I tillegg så vil vi samarbeide med Lesesenteret om gjennomføring av Språkløype.
Språkløyper er et sett av kompetanseutviklingspakker, hvor vi i begynnelsen vil ha
fokus på Språk og leseaktivitet, samt Språkhverdag.
Språkpakkene er utviklet for at personalet skal bygge kompetanse sammen ved
bl.a. refleksjoner, øving i praktiske oppgaver, utveksling av erfaringer samt
gjennomføring av kompetanseutviklingspakkene overfor barna.
Øktene med barna består i ulike oppgaver, hvor faglige ressurser som
presentasjoner og tekster, filmer og refleksjonsspørsmål blir sentrale virkemidler.
For de eldste ungene så vil også øktene ses i en sammenheng med Dinosaurskolen
(De Utrolige Årene), hvor bl.a. refleksjoner og samtaler rundt kropp, følelser og
grenser vil stå sentralt.

KJERNEKOMPONENTER
*God begrepsforståelse og språkkompetanse innen alle fagområder.
*Bevisste språklige rollemodeller somm inkluderer alle barn i språkaktiviteter.
*Dialog og undring om barnas interesser, følelser, tanker og handlinger.
*Daglig dialoglesing som utvider barnas skriftspråk- og leseforståelse.
*Mangfold av spennende eventyr, fortellinger, rim og regler, tall og bokstaver.
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Barns medvirkning
«Barn skal få jevnlig mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens
virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet»
(Rammeplan for barnehagen)

Alle barn som går i Storesund barnehage har rett til å være med på å påvirke sin
egen hverdag.
Gjennom å føle seg betydningsfull i hverdagen, føle at en er en likeverdig
samspillspartner i det daglige, samt å oppleve at meninger, ytringer og tanker blir
tatt hensyn til, skal barna få oppleve medvirkning til egen hverdag.
Gjennom tilstedeværende, lyttende og aktive voksne, skal barnas medvirkning
komme fram.
Samtaler i det daglige, observasjon og registrering av de minstes nonverbale
ytringer, møter, barnesamtaler, planlegging og evaluering er sentrale arenaer for
barns medvirkning.
Personalet skal ta utgangspunkt i barnas erfaringer, interesser, synspunkter og
initiativ i barnehagens daglige arbeid og ved valg og gjennomføring av temaer og
prosjekter.
Barnehagen må observere og følge opp alle barns ulike uttrykk og behov.
Rammeplan for barnehagen

«Hør på
meg…»

«Sosial kompetanse er en
forutsetning for å
fungere godt sammen
med andre og omfatter
feridgheter, kunnskaper
og holdninger som
utvikles gjennom sosialt
samspill» (Rammeplan
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Positivt foreldresamarbeid
«Barnehagen skal legge til rette for foreldresamarbeidet og god dialog med foreldrene.
Foreldresamarbeidet skal både skje på individnivå, med foreldrene til hvert enkelt barn, og på
gruppenivå, gjennom foreldrerådet og samarbeidsutvalget»
(Rammeplan for barnehagen)

Foreldrenes medvirkning
Rammeplanen sier at barnehagen skal arbeide i nær forståelse med hjemmet, og at
barnets beste skal være målet for dette samarbeidet.
Vi ønsker å ha en positiv og god dialog med alle foreldre der barnets behov skal ha
hovedfokus. Barnehagen ønsker at foreldrene kommer med synspunkter og stiller
spørsmål i forhold til både innhold og arbeidsmåter i barnehagen. Det er sentralt at vi
sammen arbeider for at barnet får en god utvikling, der læring, danning, omsorg og lek
står i fokus.

Den daglige kontakten mellom foresatte og barnehagen gjennom treffpunkter
under levering og henting av barna og/eller som beskjeder gjennom Vigilobarnehagesystemet, er viktige bidrag i forhold til et godt foreldresamarbeid.
Barnehagen er avhengig av tilbakemeldinger og god kommunikasjon for å ivareta
best mulig kvalitet på tilbudet som tilbys hvert enkelt barn og barnegruppen som
helhet.
Det skal være lavterskel i forhold til å ta kontakt med personalet i barnehagen,
uansett hva det skulle dreie seg om.
Personalet i barnehagen skal ta all kommunikasjon og alle tilbakemeldinger på en
imøtekommende måte og sikre at dette alltid fører til evaluering/vurdering og
eventuell justering i forhold til det tilbudet som vi gir.
En annen viktig bidragsfaktor til foreldresamarbeidet er brukerundersøkelsen som
gjennomføres annethvert år i kommunal regi.
Rammeplan for barnehagen legger stor vekt på at vurdering skal ha en viktig plass i
barnehagearbeidet.
Arbeidet skal bl.a. ta utgangspunkt i foresattes rett og ansvar i å oppdra sine egne
barn. Barnehagen skal ha rutiner for å få fram foresattes syn og ivareta deres rett
til medvirkning.
Det vil i løpet av året i utgangspunktet avholdes to foreldremøter.
Ut over dette vil det også arrangeres andre fellesaktiviteter gjennom året.
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Foreldresamarbeidet skal også ivaretas ved at foresatte får innflytelse ved
utarbeidelse av årsplan.
Gjennom barnehageåret vil også foresatte få tilbud om to foreldresamtaler.
Pedagogisk leder ta initiativ til disse samtalene (1 hvert halvår).
Ut over dette skal barnehagen alltid være åpen og tilgjengelig for foresatte som
ønsker samtaler ut over de to faste.

SAMARBEIDSUTVALGET
Dette består av representanter for foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver
gruppe er likt representert.
Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med mer representanter
enn hver av de andre gruppene. Kommunen har også anledning til å stille med
representant.
Samarbeidsutvalget skal først og fremst ivareta samarbeidet mellom barnehagen og
foresatte. Det skal være et kontaktskapende, rådgivende og samordnende organ.
Utvalget skal være med på å drøfte barnehagens grunnlag og skal fastsette årsplan.

FORELDRERÅDET
Dette består av foresatte til alle barna i barnehagen.
Alle er med i kraft av sin stilling som foresatte.
Foreldrerådet skal sikre samarbeidet mellom barnas hjem og barnehagen.
Det skal være et forum hvor foresatte kan møtes og utveksle sine tanker om
barnehagen og diskutere med hverandre uten at de ansatte er tilstede.
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Tilvenning og overganger
«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»
(Rammeplan for barnehagen)

TILVENNING
Storesund barnehage vil fra og med oppstart av barnehageår 2018/19 innføre de
viktigste prinsippene fra «Jåttå-modellen» og en foreldreinvolvert tilvenning når
barn begynner i barnehagen vår.
For at barnet og de foresatte skal oppleve oppstartsfasen på en best mulig måte og
for at barna skal få en trygg og god start, så er det viktig å ha gode rutiner for å
etablere relasjoner til de voksne og andre barn.
Ved å la foresatte involvere seg i barnets barnehagehverdag de første dagene, samt
at disse er tilstede i større grad, så er dette med på å sikre at relasjoner til de
voksne i barnehagen skapes på en god måte.
Etablering av primærpersoner til hvert enkelt av de nye barna, samt en utvidet
oppstartsamtale, skal også kvalitetssikre oppstarten.
Kontakt med nye brukere skal etableres før sommerferien og tas opp igjen i
forbindelse med oppstart av nytt barnehageår i medio august.

OVERGANG TIL NY AVDELING
Når et barn skal begynne på ny avdeling i barnehagen, så skal rutiner også her være
med på å sikre en god overgang for det enkelte barn.
Allerede tidlig på våren, så starter vi opp med at de barna som skal over på ny
avdeling får delta i enkelte opplegg her.
Selv om vi er en relativt liten barnehage hvor alle kjenner alle godt, så vil vi
gjennom disse forberedelsene bidra til at de som skal begynne på ny avdeling får
oppleve et jevnlig fellesskap som gjennom etablering av nye relasjoner og gode
fellesopplevelser til slutt resulterer i en ny avdeling.

22

FRA BARNEHAGE TIL SKOLE
Alle barn som skal begynne på skolen (primært Torvastad skole) i august 2019 har
vi valgt å samle på en base/avdeling.
Tidligere erfaringer har vist et unikt samhold blant disse barna det siste året før
skolestart.
Barna har mange felles opplevelser og vil gjennom egne aktiviteter og opplegg ha
et felles utgangspunkt for skolestart.
Storesund barnehage og Torvastad skole har gode planer og rutiner, som bidrar til å
kvalitetssikre overgangen for barna.
Besøk på hverandres arenaer, samt overgangssamtaler er viktige tiltak for en god
overgang, etablering av relasjoner, samt det å bli kjent.
I tillegg til avtalte besøk ved skolen, kvalitetssikret gjennom overgangsrutinene, så
vil også barna oppleve spontane besøk og turer til skoleområdet gjennom våren.
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Barn som trenger ekstra støtte
«Barnehagen skal tilpasse det allmennpedagogiske tilbudet etter barnas behov og forutsetninger,
også når noen barn har behov for ekstra støtte i kortere eller lengre perioder»
(Rammeplan for barnehagen)

De fleste barn utvikler seg akkurat som forventet, men i ulikt tempo og med ulike
preferanser.
Av og til opplever vi at barn ikke utvikler seg som forventet. Barnehagen kan da
være med å sette inn tiltak på et tidlig tidspunkt, slik at barnet raskest mulig
kommer i rute igjen.
Barnehagen kan for eksempel gi barnet ekstra i støtte i språkinnlæringen eller i
arbeidet med å utvikle sosial kompetanse.
Et slik arbeid vil alltid foregå i samarbeid med barnets hjem.
Hvis barnehagen er bekymret for et barns utvikling, selv etter at barnehagen har
satt inn ekstra tiltak, kan barnehagen hjelpe foresatte å komme i kontakt med PPT
(Pedagogisk-psykologisk tjeneste).
PPT vil da gjøre en sakkyndig vurdering, og noen ganger vil den sakkyndige
vurderingen gi barnet rett til spesialpedagogisk opplæring i barnehagen.
I de tilfellene hvor et barn har rett til spesialpedagogisk opplæring, skal
barnehagen lage en plan for gjennomføringen av det spesialpedagogiske arbeidet
rundt barnet.
Barnehagen vil få hjelp til dette arbeidet fra kommunens «Tett på» team.
Kommunens «Tett på» team består av spesialpedagoger, pedagoger og fagarbeidere
som har kompetanse og erfaring med spesialpedagogisk arbeid i barnehagen. Deres
oppgave er å bistå barnehagene i det spesialpedagogiske arbeidet.
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Barnehagens fagområder
«Barna skal utvikle kunnskaper og ferdigheter innenfor alle fagområder gjennom undring, utforsking
og skapende aktiviteter. Barnehagen skal bruke ulikt materiale og utstyr, teknologi og digitale
verktøy, spill bøker og musikk i arbeidet med fagområdene. Fagområdene er i stor gra de
fagområdene som barna senere møter som fag i skolen»
(Rammeplan for barnehagen)

Rammeplan for barnehagen skisserer opp syv ulike fagområder som barna skal være
i befatning med i løpet av en dag, en uke, en måned, et år…
Hvert fagområde i rammeplanen dekker et vidt læringsfelt.
Fagområdene vil sjelden opptre isolert. Flere områder vil
ofte være representert samtidig og i forbindelse med hverdagsaktiviteter og turer i nærmiljøet.
For hvert fagområde er det i rammeplanen formulert mål
for arbeidet for å fremme barnas utvikling og læring og
presisering av personalets ansvar.
Målene som retter seg mot barna er formulert som prosessmål. Det er selve læringsområdet og arbeidsmåtene barna skal bli kjent med.
I følge rammeplanen skal også progresjon i forhold til prosessmål knyttet til bl.a.
alder og utvikling synliggjøres. Dette blir presentert i egen plan i Storesund bhg.
I Storesund barnehage jobber vi med de syv fagområdene på en systematisk måte,
inndelt i månedsperioder, selv om fagområdene som nevnt altså opptrer samtidig
og overlapper hverandre.
Avdelingene vil komme nærmere inn på fagområdene gjennom sine periodeplaner
(ukeplaner/månedsplaner)
Fagområdene er ment slik at barna skal møte og oppleve en viss progresjon eller
sammenheng fra barnehage til skole.
De ulike fagområdene er derfor i stor grad de samme som barna senere vil møte
som fag i skolen.
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Våre tre avdelinger jobber likt ulikt i forhold til rammeplanens syv fagområder.
Hver dag vil ungene gjennom planlagte tilrettelagte, samt spontane og
selvinitierte aktiviteter og lek komme i befatning med fagområdene i større
eller mindre grad.
Likevel vil avdelingene sette et ekstra fokus på visse fagområder innenfor gitte
tidsrom gjennom barnehageåret.
MÅNE
Kommer til å ha hovedfokus rundt tre av fagområdene: kommunikasjon, språk og
tekst / kropp, bevegelse og helse / antall rom og form.
Ut over dette så kommer avdelingen til å ha fokus på de andre fagområdene i ca, 2
måneders intervaller etter følgende plan:
-Nov./Des. : etikk, religion og filosofi
-Jan./Febr. : nærmiljø og samfunn
-Mars/April : kunst, kultur og kreativitet
-Mai/Juni : natur, miljø og teknikk
STJERNE
Vil legge vekt på spesielt to fagområde: kommunikasjon, språk og tekst, samt
antall, rom og form.
Avdelingen vil jobbe tett opp mot progresjonsplan ifht. disse to fagområdene og
aldersgruppen 1-4 år.
I forhold til fagområdet kommunikasjon, språk og tekst vil vi jobbe spesielt med:
La barna bli kjent med lyder og rytmer. Bli kjent med kroppspråk. Lære barna 1-3
ords ytringer (1-3 år). Lære barna sanger, rim og regler. Bli kjent med eventyr
gjennom ulike formidlingsformer. Lære barna å forstå enkle beskjeder. Ha ordlek
og samtale. Bruke og forstå hverdagsbegreper. Stimulere til rollelek.
I forhold til fagområdet antall, rom og form vil avdelingen jobbe spesielt med:
Erfare konstruksjonslek. Jobbe med plassering og organisering. Jobbe med telling
(1 til 3 for de minste). Sortering (etter farger og størrelser). Jobbe med begreper
som liten og stor, kort og lang, over og under osv. Jobbe med ulike former som
sirkel, firkant, trekant osv.
De øvrige fagområdene i rammeplanen kommer vi til å flette inn i ulike aktiviteter
underveis. Dette vil bli synliggjort i avdelingens periodeplaner.
Avdelingen vil også knytte ulike temaer over 1-2 mndrs. intervaller og knytte det
aktuelle fagområdet opp mot disse. Følgende temaer er planlagt:
Aug/sept.: Trivsel, trygghet og samhold + kropp, helse og hygiène.
Okt./nov.: Høst
Des.: Jul
Jan./febr.: Vinter
Mars: Vinter og påske
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April/Mai: Vår og 17-mai
Juni: Sommer
SOL
Vil sette et særlig fokus på fagområdet natur, miljø og teknikk.
De resterende 6 fagområdene vil det bli jobbet spesielt med i 2 mndrs. intervaller
etter følgende plan: (blir nærmere utdypet gjennom periodeplaner, ukeplaner
osv.)
-sept./okt: kropp, bevegelse, mat og helse
-nov./des: nærmiljø og samfunn + etikk, religion og filosofi
-jan./febr: antall, rom og form
-mars/apr: kommunikasjon, språk og tekst
-mai/juni: kunst, kultur og kreativitet
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PROGRESJON TIL RAMMEPLANENS 7 FAGOMRÅDER
Fagområde:
Kommunikasjon, språk og tekst
Alder:

Hva:

1-2 år

Bli kjent med lyder og rytmer, ettordsytringer, uttrykke
seg gjennom kroppspråk, bli kjent med enkle sanger
(gjerne med bevegelse), pekebøker og bilder.
Gi barna muligheten til å observere, lytte og erfare/
sette ord på ting.

Trafikk: bruke enkle begreper v/ferdsel i
trafikken

2-3 år

Forstå enkle beskjeder som: «Legg bamsen i vogna»!, 23 ords ytringer.
Bli kjent med enkle rim og regler, sanger og enkle
eventyr, billedbøker med enkel tekst.

3-4 år

Ordleker, bruke bøker med mer tekst, mer rollelek,
samtale.
Bruke og forstå hverdagsbegreper rundt oss.
Farger.

4-5 år

Tøysevers, dikt…Lære å løse konflikter med ord.Mer
kunnskap og samtale om det de lærer.Telling og
sortering/klassifisering.
«Lettere» gjenfortelling.

5-6 år

Ord og bokstaver.
Lek med bokstavlyder.
Samtaler.
Bruk av vitser, rim og regler.
Bruk av bøker med tekst og små alderstilpassede
lesegrupper.
Tekstoppgaver.

Trafikk: Togbane, aktiv lek, bøker,
begreper

Trafikk: Togbane, biler, Salaby(IKT),
Tarkus

Trafikk: Lytte etter lyder på turer,
Salaby(IKT), Tarkussanger, bruke begreper
i trafikken

Trafikk: Snakke om ferdsel i trafikken,
Tarkus, øve , snakke om fenomener
(lyskryss, gangfelt osv)
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Fagområde:
Kropp, bevegelse og helse
Alder:

1-2 år

Trafikk: Se og høre lyder

2-3 år
Trafikk: Lytte etter lyder, se

3-4 år

Trafikk: refleks – se virkninger

4-5 år

Trafikk: Øve på hvor lydene kommer fra

5-6 år
Trafikk: Øve på å høre forskjell på fort,
sakte, bremse osv.. Hva ser vi når det er
mørkt?

Hva:
Beherske grunnleggende motoriske ferdigheter som å
krype, gå, springe, hoppe og klatre.
Bruke bevegelsessanger som for eksempel: «epler og
pærer»…
Lage hinderløype- bruke madrasser og sklie, la barna få
klatre opp til stellebordet selv.
Turer med og uten vogn,
Få erfaring med kroppen, spesielt ansikt, armer og
bein. – pinsettgrep.
Benevne kroppsdeler i stellsit.
Finmotoriske bevegelser som i tegning, maling og
«form» i puslespill.
Øve på håndvask.- (vaske hender før måltid),
Få erfaring med nye smaker – Ha et sunt og variert
kosthold.
Videreføre motoriske aktiviteter. Balansere, rulle. –
Bruke Bjørgene friluftsområde.
Lære navn på nye kropsdeler. Synge sanger som: «Kor e
auga» og «Hode, skulder, kne og tå…».
Fokus på finmotorikk. Bruke saks, perle med store
perler og puslespill.
Lære rutiner for håndvask/ «Hvorfor vasker vi?»
Kunne drikke og spise selv.
Øve på å sitte i ro i ulike sammenhenger.
Gå turer i ulendt terreng. Aktivitetsløype ute og inne.
Fokus på selvstendighetstrening og egen hygiène.
Påkledning, vask av hender, slutte med bleie.
Lettere fysiske utfordringer. Individuelt tilpasset.
Barna skal kunne lett personlig hygiène (vaske hender,
toalettbesøk etc.)
Mer utfordrende fysiske aktiviteter, turer etc.
Fokus og bevisstgjøring rundt et sunt kosthold.
Fysiske utfordringer i og utenfor barnehagen.
Lengre utflukter/turer i skog og mark.
Oppholde seg hele dager ved lavvuen.
«Frihet» på området ved lavvuleiren.
Sykkelturer på Torvastad/Avaldsnes.
Regelleker (hoppetau, paradis, Trebonius…)
Faglig fokus på temaet helse og kropp.
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Fagområde:
Kunst, kultur og kreativitet
Alder:

1-2 år

Trafikk: «Busslek» med de litt eldre…

2-3 år

Trafikk: Lek med togbane, duplo

3-4 år

Trafikk: «Rødt lys-lek»

4-5 år

Trafikk: lage bilbane på gulvet – tape vei…

5-6 år
Trafikk: lage bilbane på gulvet – tape vei…

Hva:
Bli kjent med ulike formingsmaterialer- Male og
tegne. Trolldeig, plastelina, fingermaling.
Bruke musikk! Enkle bevegelsessanger og
rytmeinstrumenter –
La barna få bevege seg fritt til ulik musikk.
Sanger som «Lille Petter edderkopp», «Bjørnen sover»
og «Lille gutt kan tromme».
Bli kjent med formingsmateriell som gir skaperglede.
Bruke svamp, pensler.
Lage enkle ting i trolldeig, plastelina som ball,
slange…
Jobbe med èn farge om gangen.
Bevege seg fritt til musikk. Enkel dramatisering av
eventyr.
Gripe tak i det som ungene er opptatt av når det
gjelder sanger/musikk.
Bruke og erfare ulike materialer.
La ungene få prøve ut…
La ungene få sanseopplevelser (bl.a. i nærmiljøet)
som utgangspunkt for å skape…
Bruke ulike teknikker innenfor estetiske fag (maling,
gips etc.)
Stimulere til kreativitet –
La ungene få prøve ut og teste sin kreativitet.
Motto: «Selvlagd er vellagd!».
Delta på Vikingfestival.
Ekskursjoner til for eksempel museum.
Lage fellesbilder/ kreasjoner (samarbeid).
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Fagområde:
Natur, miljø og teknikk
Alder:

Hva:

1-2 år

Bruke sansene ute! – Lukte, høre, se. Ta på!
Bli kjent med og utforske nærområdet- husdyr og
andre dyr i området.
Korte turer i Bjørgene eller på barnehagens
uteområde, til hestene i nærheten og til butikken
med og uten vogn.
Bruke pekebøker med dyr i.

Trafikk: Lære å gå/kjenne på ulike
underlag (snø,is)

2-3 år
Trafikk: Gå/kjenne på ulike underlag
(snø,is)

Klare å gå korte turer selv. – Få gode opplevelser ute
i naturen og føle mestring.
Bruke sansene sine. Kjenne på kaldt og varmt, hardt
og mykt, klissete og tørt med hender og føtter.
Snakke om, se og ta på snø, varmt/kaldt vann,
makaroni, mel og sukker etc.
Så og plante og følge dette opp.
Konstruksjonsleker (eks. Lego og Duplo.)
Ta i bruk pedagogiske og alderstilpassede spill på
iPad’s etc. Bruke digitalt fotoapparat.

Trafikk: Lys, mørke – erfare reflekseffekt

Gi tilgang til ulike byggeklosser og
konstruksjonsmateriell.
Undre oss på og filosofere rundt ting i naturen.

4-5 år

Begynne å prate om kildesortering.
Eksperimentering!
Miljøvern.

3-4 år

Trafikk: Årstider, endringer, refleksbruk

5-6 år

Trafikk: Snakke om endringer/årstider..
tørt,vått,glatt underlag… forskjeller +
REFLEKS

Følge utviklingen i en fuglekasse!
Navngi i naturen.
Samtale/drøfte rundt miljøutfordringer.
Sammenligne!Følge årstidene og skifter innenfor et
avgrenset naturområde (biotop).
Bruke naturmaterialer i forhold til å vise oppdrift,
synke, flyte osv.
Sanke ved til lavven.Lage ulike ting ut av det vi
finner/høster i naturen, eks; fløyte og pil og bue.
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Fagområde:
Etikk, religion og filosofi
Alder:

1-2 år

Trafikk: lære å dele…

2-3 år
Trafikk: Hjelpe hverandre

Hva:

Markère ulike høytider – pynte, synge sanger og fortelle.
Lære å dele – Leke «Gi og ta-lek».
Lære å hilse – si hei og hadet….
Fokus på trygghet og godt selvbilde.
Få bedre kjennskap til høytider som jul og påske – Fortelle
gjennom flanellograf og sanger – møte kirken og
julebudskapet under julevandringen f.o.m. fylte 3 år.
Få kjennskap til rett og galt – lære at det ikke er lov til å
slå etc. – Være greie og snille mot hverandre – lære om å
dele.
Vekt på bordvers og bordskikk – Synge for maten og lære å
si takk.
Fokus på trygghet og godt selvbilde.

3-4 år

Lett læring om høytider og tradisjoner.
Undring – «Tankespinning»!
Fokus på trygghet og godt selvbilde.

4-5 år

Hvorfor høytider og tradisjoner?
Samtaler!
Barnas egne teorier.
Vekt på verdier i rammeplanen.
Fokus på trygghet og godt selvbilde.

5-6 år

Fokus på tradisjoner og høytider – Lære litt om
bakgrunnen for…
Møter/samling m/fokus/diskusjon rundt verdier som rett
og galt (rammeplanen).
Samtaler og filosofering i det daglige.
Barna selv bli oppmuntret rundt det å filosofere og finne
svar på egne spørsmål.
Samtale/lære om ulike mennesker, tradisjoner, høytider,
religioner osv.
Vennskap!
Fokus på trygghet og godt selvbilde.

Trafikk: Vente på tur…

Trafikk: Snakke om/lære trafikkregler,
erfare i trafikken (bruke Tarkus)

Trafikk: Vise hensyn, se seg for, erfare og
bruke trafikkregler, bruke Tarkus.. voksne
som rollemodeller…
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Fagområde:
Nærmiljø og samfunn
Alder:

Hva:

1-2 år

Bli trygge på seg selv, voksne og barn i barnehagen og i
nærmiljø.
Gjennomføre korte turer i nærmiljøet.
Faste rutiner og primærkontakt i det daglige.
Leke og ha kontakt med andre barn og voksne i
barnehagen – ute og inne.

2-3 år

Turer i nærmiljø- eks. butikk og Bjørgene
friluftsområde.
Medbestemmelse i hverdagen sin –
Gjennomføre samlingstund – føle vennskap.

Trafikk: Bruke uteområdet til turer…

Trafikk: Gå på turer i nærmiljøet, se til
høyre og til venstre…

3-4 år

Barnehagens nærområde.
Hvor vi bor.
Skog og mark.

4-5 år

Lengre turer i nærmiljøet/-området.
Butikker og post etc.
Trafikk og trafikkregler. – utvikle vennskap.

5-6 år

Turer og bli kjent i nærmiljøet.
Samtaler rundt nyhetsbildet, med utg.punkt i det som
ungene er opptatt av.
Bruke tilbud i nærmiljøet.
Samarbeide med og treffe beboere og ansatte ved
Storesund bu- og behandlingshjem.
Overgang barnehage-skole.

Trafikk: Sykkelturer utenfor gjerdet…

Trafikk: Sykkelturer utenfor
barnehageområdet/ på feltet.. turer
generelt

Trafikk: Utvide sykkeltur til skolen, gå
skoleveien, snakke om og bruke
trafikkreglene
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Fagområde:
Antall, rom og form
Alder:

Hva:

1-2 år

Erfare ulike former og enkel konstruksjonslek – Jobbe
med puttebokser, puslespill, duplo og andre klosser.
Erfare plassering og organisering. Skal lære å sette ting
på plass – vite hvor de ulike tingene skal være (bl.a. ved
hjelp av bilder).

2-3 år

Lære å telle 1-2-3!
Kjenne til begreper som liten-stor, kort-lang, over-under
osv.
Sortere ulike materialer etter farge og størrelse.
Kjennskap til former som sirkel, firkant og trekant.
Synge med tall og begreper…
Få kjennskap til turtaking

Trafikk: Former - puttekasse

Trafikk: Snakke om og øve inn
preposisjonene (foran, bak, over, under,
raskt, langsomt…)

3-4 år

Sortering og klassifisering.
Bruke klosser og konstruksjonsleker.

4-5 år

Bruke tallsymboler.
Kjenne til/ lære ulike begreper som størst og minst etc.

5-6 år

Peketelling.
Lære hvordan tall ser ut – tegne/skrive.
Møte visuelle symboler på avdelingen.
Måle lengde, vekt osv. – bruke måleredskaper.
Kopiering og sammenligning.
Begrepsinnlæring – eks. høyre og venstre…
Plassering – bruk av kart
Geocaching.

Trafikk: Sortering av former (skilter)
Trafikk: Snakke om farger på skilt
(varsel=rødt / info.= blått osv.)

Trafikk: Tallsymboler, skiltsymboler,
plassering av egen kropp, høyre/venstre..
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Ukekalender og årskalender

HVA SKJER UKENTLIG…?
MANDAG
Møtedag
Oddetallsuker: avd.møter for Måne og Stjerne
Partallsuker: ledermøte + avd.møte Sol
Ellers:
Måne, Sol og Stjerne legger vekt på lek inne/utelek og uteopplevelser. Stjerne
legger mye vekt på frilek og har samling med fokus på sang og musikk +
fagområdene.
TIRSDAG
Avdeling Stjerne har turdag annenhver tirsdag. Den tirsdagen det ikke er turdag
har avdelingen delt inn i to grupper, hvor 2018-barna har formingsaktivitet, mens
2019-20 barna har utelek. Avdelingen jobber også spesifikt med DUÅ/vennebøker
denne dagen.
Avdeling Sol har Dinosaurskole for «2017-barna», mens «skolestarterne» har
uteaktivitet med utgangspunkt i fagområde.
Avdeling Måne tilbereder varmt måltid.
ONSDAG
Skolestarterne har eget opplegg, mens «2017-barna» på Sol tilbereder varmt
måltid.
På avdeling Stjerne lager barna varmmat eller baker, samt at de har temasamling,
med utg.punkt i bl.a fagområdene.
Måne drar på tur til lavvuen/ i Bjørgene med de største. De minste har utelek/tur.
TORSDAG
Avdeling Stjerne har turdag annenhver tirsdag. Den tirsdagen det ikke er turdag
har avdelingen delt inn i to grupper, hvor 2019-20 barna har formingsaktivitet,
mens 2018- barna har utelek. Avdelingen jobber også spesifikt med
DUÅ/vennebøker denne dagen.
Måne har turdag for de minste, mens de største har temabaserte aktiviteter/IKT og
smøremåltid inne.
Avdeling Sol har turdag til lavvuen.
FREDAG
Avdeling Sol har har temasamling med utgangspunkt i fagområde.
Avdeling Stjerne har felles samling med fokus på: sang, sangleker og eventyr, i
tillegg til at avdelingen også har lekegrupper.
På Måne er de største ungene på tur (alt: utelek), mens de minste har
aktivitet/forming inne.
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ÅRSKALENDER
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