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2 Nordstranda barnehage

Du sit no med eit hefte i handa der det vert gjort greie for 
Nordstranda barnehage sitt innhald og ståstad. 

Her er mange ord og orda våre forpliktar. GRUNNTONEN 
er ein arbeidsreiskap for personalet, og for foreldre eit do-
kument som fortel kva dei som brukarar kan forvente seg av 
barnehagen. Gjennom GRUNNTONEN  gjer vi greie for vår 
pedagogiske ståstad, kva som er kjenneteikn for filosofien i 
grunnsteinen, og korleis den inspirerer oss og er grunnleg-
gande i forhold til dei val vi tek i kvardagen.

Ved å skriftleggjere arbeidet vårt, kan vi fort stå i fare for å 
gjenta oss sjølve. Ein viktig verdi for å forstå barnehagen si 
oppgåve, er også å forstå og erfare korleis alt vi planlegg og 
gjer heng saman. Slik også i Grunntonen. 

Vi ønskjer at barnehagen vår stadig skal vere i endring og 
utvikling.

Vurdering av barnehagen sitt innhald sett i forhold til ram-
meplan, interne styringsdokument, og innspel frå foreldre, 
har i stor grad vore grunnlaget for at vi i Nordstranda barne-
hage  har teke nokre val. Vi ynskjer å framstå som ei eining 
med ein klar identitet som fortel om vårt felles menneskesyn 
og korleis vi nyttar våre faglege ressursar. 

God  lesing!

Marit Lysholm
Styrar/dagleg leiar
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Barnehagelova
Barnehagen sitt innhald er regulert 
ut frå Lov om barnehagar av 17.juni 
2005. Omsynet til barnet sitt beste blir 
vektlagt som grunnleggjande i Barne- 
hagelova. Dette også når det kjem 
til handlingar gjort av styresmakta og  
organisasjonar. Barnekonvensjonen vekt-
legg barnet sin rett til å uttrykkje seg. 

Rammeplanen
Rammeplanen med forskrifter av 1.  

Nordstranda  barnehage
august 2017, gjev retningslinjer for barne 
hagen sitt verdigrunnlag, innhald og 
oppgåver. Sentralt i rammeplanen finn 
vi barnehagen sitt samfunnsmandat 
som er, i samarbeid med heimen, å  
ivareta barna sitt behov for omsorg, 
leik, danning og læring – eit heilskapleg 
læringssyn og grunnlag for ei allsidig 
utvikling. I tillegg til å fremje venskap 
og fellesskap, er språkleg kompetanse 
og dei sju fagområda viktige deler av 
barnehagen sitt læringsmiljø.

Alle barnehagar skal byggje si verk-
semd på det verdigrunnlag og innhald 
som er fastsett i barnehagelova og i  
internasjonale lover som Noreg har 
slutta seg til (ILO- konvensjonen og 
FNs barnekonvensjon).

I møte med rammeplan av 2017 og 
gjennom nasjonale føringar for bhg, 
ser vi at vår måte å arbeide på og 
vår grunnstein/visjon i arbeidet, vert  
bekrefta. 

Ein skapande musisk møteplass
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Barnehagen vår

• Barnehagen opna i oktober 2001. 
Den blir eigd og driven av foreldra i 
barnehagen som ei stifting. Barne-
hagen blir driven etter dei vedtek-
tene som gjeld for Nordstranda 
barnehage.

• Styret er barnehagen sitt øvste 
organ. Styret er sett saman av 
4 styrerepresentantar, 2 vararepre-
sentantar og 1 representant frå dei 
tilsette. Dagleg leiar fungerer som 
skrivar utan stemmerett. 

• Barnehagen  ligg midt på Vereide-
sletta omgitt av gravhaugar, jord-
bæråkrar og frukthagar. Som gode 
naboar har vi  Austrheim barneha-
ge, Nordfjord Folkehøgskule, og 
prestegarden i Gloppen med dyra 
der som vi ofte besøkjer.

• Vi deler hus med Austrheim bar-
nehage. Som vaksne og barn ser 
vi mykje til kvarandre, og venskap 
vert etablert på tvers av barnehaga-
ne. Dette er ein ressurs i kvardagen 
og eit godt utgangspunkt for ein 
seinare felles skulegang for borna.

• Barnehagen har to avdelingar som 
til saman er godkjend for 18 store 
og 16 små barn.

     GANGAR med 12 plassar (0-2 år)
     SPRINGAR med 18 plassar (3-6 år)

Opningstider
 
 � Alle kvardagar kl 07.30 til 16.30
 � På planleggingsdagar, julaftan og nyårsaftan er barnehagen stengt
 � Onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagen kl 12.00
 � Barnehagen har feriestengt i vekene 29 og 30
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Personalet i Nordstranda barnehage legg  
til grunn for arbeidet, at barnet er ein  
ressurs i seg sjølv. I samspel med og i  
relasjon til andre, utviklar barnet sine  
ressursar.  

Vi er forankra i eit positivt menneskesyn der 
vi forstår at barn vil det godt i samhandling 
med andre, men kan ha behov for hjelp og 
støtte  for å meistre det gode samspelet, 
som igjen er med å forebygg mobbing. 

I alt vårt arbeid står barnet sitt behov for 
omsorg  i sentrum.

• Som barn og vaksne er vi alle ulike, men likeverdige. Tilsaman utgjer vi 
mangfaldet i barnehagen.  Dette  gjev rikdom til barnehagen vår å vere 
bevisst på at det finnes mange måtar å tenkje, uttrykke seg, handle og 
leve på.

• Kvart barn skal få oppleve seg sjølv som eit unikt menneske med eigne 
behov, kjensler og potensiale.

• Det musiske og kreative er ein naturleg del av barnet sitt vesen. I barne-
hagen skal barnet få høve til å utvikle dette i eit relasjonelt perspektiv.

• Ingen veit betre enn barn sjølv korleis det er å vere barn i barnehagen 
og vi skal vere lyttande vaksne.

Menneskesyn
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I Nordstranda barnehage ynskjer vi 
at barnet skal få oppleve seg sjølv 
som eit skapande og uttrykkande 
menneske i møte med andre.

Med bakgrunn i vårt menneskesyn 
og pedagogiske forankring, har vi 
valt oss ein grunnstein i arbeidet, ein  
visjon.  Barnehagen vår er ein skapande  
musisk møteplass. 

Vi har med vit og vilje valt å ha fokus 
på det musiske og ikkje berre musikk. 
Omgrepet musisk tek utgangspunkt i 
den greske myten om korleis dei ulike 
kunstartane vert ein måte å uttrykkje 
seg på og slik skape meining i  tilværet.  
Dans, musikk, dikt, forteljing, bilet-
kunst og teater for å nemne nokre. 
Desse uttrykksformene representerer 
ulike måtar mennesket kan formidle 
opplevingar og kjensler på til andre, 

og vil i større eller mindre grad vere til  
stades i alt mellommenneskeleg sam-
spel. Slik er dei og med på å forme 
oss som menneske.  Det musiske er 
eit språk for kjensler og personlege 
opplevingar og for oss er dei verktøy 
i kvardagen som t.d.  pregar korleis vi  
møter kvarandre og korleis vi forsterkar  
element i samspelet og leiken mellom 
oss. 

Nyare forsking framhevar skapande 
musisk aktivitet som viktig for utvikling 
av språk, kreativitet, sosial og emosjo-
nell kompetanse og motorisk dugleik. 
I nyare utviklingsteori har psykoana-
lytikarane Colwin Trevarten og Daniel 
Stern prega spedbarnsforskinga med 
sitt fokus på  korleis det musiske i alle 
menneske stimulerer samspel og, emo-
sjonell-, verbal, motorisk- og kognitiv 
utvikling. Dei har og vore opptekne av 

korleis det musiske er ein måte å forstå 
og beskrive sosialt samspel på.

Pedagogane Terje Melaas og  Kjetil 
Steinsholt held i si forsking fram be-
tydninga av førestellingsevne og im-
provisasjonskunst i barnehagen. Dette 
opnar for dei musiske augeblinka med 
tid til å sleppe til andre og andre sine 
idear og innspel,  og å sette seg sjølv 
på vent. Det vert viktig å finne rytmen 
og dynamikken i samspelet og klinge 
ilag. Dei er opptatt av å vere undrande 
i forhold til det som oppstår. Barn el-
skar repetisjon og har rett på å opp-
leve gjenkjenning som igjen opnar 
for improvisasjonen der det blir skapt 
noko nytt i det gamle. I barnehagen er 
vi opptekne av å finne balanse mellom 
gjenkjenning – rutinar og det umiddel-
bare – improvisasjon.

Ein skapande musisk møteplass
Vår grunnstein:  
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Barn sine læringsprosessar er som 
mest aktive når dei «berre leikar». Ut 
ifrå denne filosofien legg vi til rette 
for dagar i barnehagen der det er tid 
og rom for leiken, som igjen gjev barn 
dei beste læringsprosessar. I leiken 
står barn sjølv for manus og regi. Her 
opplever barn meining gjennom å ska-
pe samanheng og å meistre, som igjen 
gjev motivasjon for vidare leik. Leike 
for å leike gjev erfaringar og ny mei-
ning. Leik er barn sin veremåte. I lag 
med det musiske, er leik eit naturleg 
uttrykk for barn, ein tilstand å vere i. 
Vårt syn på barn, leik, kunnskap og læ-
ring, tar utgangspunkt i barna sine in-
teresser, erfaringar, tankar og innspel. 
Barn er aktive, ressurssterke individ 
i den forstand at dei har eige driv og 
kraft til å tileigne seg ny kunnskap, til å 
vekse og utvikle seg.

 � Barna stoppar opp og undrar seg 
over ting, stiller sjølv spørsmål og 
har refleksjonar og hypotesar. Som 
vaksne må vi støtte barna si undring 
og refleksjonar

 � Barn har rett til medverknad – til  
aktiv deltaking i handling og ord, og 
deira innspel skal vektleggast etter 
alder og modning

 � I det leikne og lærande barnehage-
fellesskapet skal vi legge til rette 
for at barn utviklar ei forståing for 
samfunnet og den verda vi alle er 
ein del av. Gjennom positive haldnin-
gar til fellesskapet og å vere rause i 
møte med mangfaldet, vil vi fremme  
demokratiforståing gjennom at barn 
sjølv får oppleve demokratisk delta-
king ved å bidra og å medverke

 � Barn opplever med heile seg. Dei 
tek inn informasjon og læring gjen-

nom sanseinntrykk, og bearbeider 
og utvidar opplevingane ved å lukte, 
smake og å kjenne. Sjå, lytte, sanse, 
oppleve og erfare er ein viktig del av 
barna si totale utvikling

 � I leiken legg vi til rette for og vernar 
om vennskap som oppstår. Her fin-
nes gode augneblikk der barn øver 
seg på å ta andre sitt perspektiv og 
vise rausheit mot kvarandre sine ver-
kelegheiter. Prosesser vi vaksne må 
ha nærleik til i det mobbeførebyg-
gjande der leiken er ein viktig «nøk-
kel»

 � Dei vaksne i barnehagen skal gripe 
tak i barna sine innspel, forstørre 
dei, utvide dei og anerkjenne dei. 
Gjennom det bidreg barn og gjer ein 
forskjell for dei andre i gruppa. Sjølv-
kjensla veks, og barnet har det beste 
utgangspunkt for vidare læring

Vårt syn på leik  
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Ein slik måte å jobbe på fører til at vi 
i vårt daglege arbeid er delaktige,  
observerer, planlegg og legg til rette 
for leik gjennom å forske i prosjekt, 
leik, lyd, lys og ulike aktivitetar. Barna 
er i ein kontinuerleg prosess i leiken og 
i prosjekta sine. 

Som profesjonelle medarbeidarar er vi:
 � medforskarar i barn sine forskings-

prosjekt
 � nærverande og har eit eigarforhold 

til situasjonen, og eit ”hav av tid”
 � rause i vår omsorg for ALLE barn
 � fokusert på likestilling og likeverd, 

og slik gjev lik moglegheit for jenter 
og gutar i leik og deltaking

 � bevisst vår rolle som modell i ord og 
gjerning

 � i erkjenninga: den einaste eg kan  
endre er meg sjølv

 � bevisst den etiske forpliktinga vi 
har, og i eit mobbeforebyggande  
perspektiv, å forgylle det einskilde 

barn, by på oss sjølv i det leikande 
og inkluderande

 � medviten på eigen mimikk, ansikts-
uttrykk, tid , tempo, stemmeleie og 
kroppsspråk i kommunikasjon med 
barn og vaksne

 � lyttande, ser og observerer for å  
kunne tilføre nye element som gjev 
inspirasjon og utvidar leiken for  
barnet

 � opptatt av å stille spørsmål som får 
barn til å undre seg, reflektere og  
finne eigne løysingar

 � støttende og utviklande i forhold til 
barnet sitt initiativ

 � anerkjennande
 � opptatt av å gripe tak i det positive, 

som heile tida jobbar for å få fram 
det beste i barnet

 � målretta i vårt arbeid for å sjå og  
lytte til barnet si verkelege oppleving 
av eigen kvardag

 � GRÅGÅS, som leiar «sin flokk»
 � bevisste på barns rett til å møte mot-

stand
 � tilgjengelege for alle barn i barne- 

hagen, uavhengig av avdeling

Som profesjonelle medarbeidarar er 
vi relasjonsarbeidarar som stadig har  
fokus på og bearbeider relasjonen til 
kvarandre som vaksne, relasjonen barna 
imellom og relasjonen mellom vaksen 
og barn. Korleis vi som vaksne er i 
møte med kvarandre og med barnet, 
er av stor verdi for barnet sin kvardag, 
og formar barn si oppleving av seg 
sjølv. Korleis den vaksne kjem barnet 
i møte,- den vaksne si anerkjenning i 
og av situasjonen - er avgjerande for  
barnet sine læringsprosessar. Vi vekt-
legg at samspelet mellom barn og  
vaksen er prega av improvisasjon, 
spontanitet, imitasjon, sensitivitet, 
undring og evna til å vere til stades i 
situasjonar med kropp, blikk, stemme 
og språk.
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I vårt arbeid i å fremje ein skapande 
musisk møteplass, har vi valt å  leggje 
særleg til rette for barn sin bruk av 
musikk, drama og forteljing. I dei ska-
pande prosessane er vi opptatt av  at 
dei sanselege erfaringane vert møtt, 
stimulert og utvikla. Frå fødselen av 
uttrykkjer spedbarnet seg med eit sa-
mansett kroppsuttrykk, gjennom lyd 
og rørsle. Barnet utviklar sine musiske 
evne i relasjon med andre som kan spe-
gle og bekrefte barnet sitt uttrykk.

 � I møte med musikk, drama og fortel-
jing, skal barnet få høve til å ta imot, 
oppleve og reflektere over andre 
sine og eigne uttrykk

 �  For barn er det naturleg at ulike kre-
ative uttrykk er til stades samtidig, 
og i samspel med kvarandre. Denne 
heilskapen vil vi søkje å ta vare på

 �  Vi vil jobbe for at barna skal bli med-

vitne eigne opplevingar, uttrykkje 
opplevingar i eit skapande uttrykk 
og reflektere over desse

 �  I barnet sin leik  vil det musiske i 
barnet etterkvart kunne uttrykkjast i 
ulike former som kroppsuttrykk, dra-
ma, song, dans, forming og forteljing

 � Musikken har 5 grunnelement el-
ler byggjesteinar som vi vil søke å 
vere bevisste på i relasjonen, leiken 
og i samværet med barn og vaksne.  
Desse er: tempo, rytme , dynamikk,  
klang og tonehøgde

Som profesjonelle medarbeidarar er vi 
primært relasjonsarbeidarar. I vårt rela-
sjonsarbeid nyttar vi musikkens grun-
nelement ved at vi t.d. gjev kvarandre 
tid og tilpassar oss kvarandre sitt tem-
po. Stemmebruk, inntoning gjennom 
kropp og mimikk, bekrefting gjennom 
ord og nonverbale signal er andre 

døme på korleis vi gjev tilbakemeldin-
gar til kvarandre. Dette er avgjerande 
for samspelet mellom alle i barneha-
gen og barn  og vaksne si oppleving 
av seg sjølv. 

Barn er sanselege individ. I samvær og 
leik med barn og mellom barn, er vi 
opptatt av å vere  bevisst denne ibuan-
de ressursen og stimulere den ved å 
la barn få ulike sanseinntrykk. Slik får 
barn erfaringar og opplevingar med 
heile kroppen, som igjen gjev dei ny 
kunnskap.  

Som personale har vi, i vårt daglege 
arbeid, medvit om at dei seks vikti-
gaste sansane våre er lukt, høyrsel, 
syn, smak, vestibulær og taktil sans. I 
alt vårt musiske arbeid er det sansele-
ge naturleg vevd inn og gjev barn eit 
mangfald av opplevingar.

Våre verktøy

Ein skapande musisk møteplass
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Dette kjem t.d. til uttrykk gjennom  
korleis vi nyttar lys og lyd i dei ulike 
rom – og slik skapar  stemningar som 
stimulerer dei ulike sansane. 

Undervegs i dagen, i planlagde og 
spontane situasjonar, vil den vaksne  
vere opptatt av sjå, forsterke og  
byggje vidare på barnet sine innspel 
der elementa frå drama, musikk og  
forteljing er til stades ilag med dei  
sanselege opplevingane.

MUSIKK 
Vi nyttar ein brei definisjon og forståing  
av «musikk». Musikken sine fem  
element er alle å finne i den tidlegare 
interaksjonen mellom barnet og om-
verda, og såleis til stades i alle mennes-
ke og i all menneskeleg samhandling. 
Vi kan seie at all  lyd og stillheit med 
ein viss struktur kan forståast som mu-
sikk. Musikk får sine naturlege uttrykk 
gjennom kropp, rørsle, stemmebruk 
og forteljing, gjennom daglegdags ak-

tivitet og samvær, men vi har og plass 
til aktivitet der musikken har hovudfo-
kus gjennom at vi lyttar eller er aktive 
sjølv. 

DRAMA
Drama er eit naturleg element i barn 
sin leik. Bø- titt- tei leiken er barnet 
sin fyrste drama-leik. Tempo, variasjon 
i stemmebruk og rytme er element 
innanfor drama som er nært knytt opp 
mot musikk. Etter kvart som det mu-
siske barnet får utvikle seg, vil og tron-
gen etter å kunne fantasere og fabu-
lere fram små historier og forteljingar 
tre fram.

FORTELJING 
Forteljinga er ein arena der barn og 
vaksne bidreg til å forme felles kultu-
relle og sosiale identitetar. Det er og 
ein måte der den einskilde, og gruppa 
bearbeider og vert bevisste erfaringar 
og opplevingar. Vi er opptatt av at bar-
net skal få lytte til andre sine forteljin-
gar og å kunne fortelje eiga historie 

gjennom språk og kropp. Gjennom for-
teljinga får barnet merksemd og høve 
til å uttrykkje seg verbalt. Forteljing 
skal skapast, høyrast og gjenforteljast.

I samspel med andre og gjennom  
musikk, drama og forteljing får barn 

 � utvikle kroppsuttrykk, fantasi og  
rolleleik

 � bearbeide kjensler og opplevingar
 � formidle kjensler og utvikle empati 

for andre
 � kulturelle opplevingar 
 � vere både forteljar/formidlar og til-

høyrar 
 � gode høve til å tileigne seg ferdig-

heiter i kommunikasjon, språkleg og 
nonverbal. Her blir kjensler formidla 
og empati for andre utvikla.

 � i alt vårt språkstimulerande arbeid 
og i møte med barn si språkutvikling, 
vektlegg vi våre musiske verktøy, 
samvær rundt tekst, gode samtalar, 
songen og den allsidige leiken.

Musikk kommer først, før barnets språk, og baner vei for språket. Musikk er rytme, beve-
gelse og lyd. Det er sang, dans, rim, regler, tellinger og ellinger, språklek, tull og tøys. Det 

skaper følelser og gir glede og humor. Ikke rett svarord eller et sted der du skal lære å være en 
god taper! Dette er en snarvei til språk. For en toåring kan synge en kompleks setning lenge før 
hun kan si den. Det er en snarvei fordi setningsstrukturen ligger der klar til hun kan ta den i bruk. 

ANNE HØIGÅRD, FØRSTELEKTOR I NORSK VED UNIVERSITETET I STAVANGER
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Vi har fokus på at areal og materiale 
skal fremje leik og varierte aktivitetar, 
som gjev stimulans til og glede over 
fysisk aktivitet, ulike sanseerfaringar 
og mogelegheit for undring, læring og 
meistring. 

Korleis vi beveger oss mellom romma 
våre, korleis vi inntar rom og avsluttar 
aktiviteten i rommet etterpå, er med 
på å gje gode rammer for barn og ska-
par trygge vilkår for barn og vaksne. 

Vi ønskjer å tilby barna varierte og 
spennande omgjevnader som stimu-
lerer til skapande prosessar for vaksne 
og barn i ute- og innerommet. Barn 
skal kunne finne sine personlege rom 
i barnehagen vår. I alle romma vi har, 
vil dei ofte skape seg sine 
eigne rom i rommet. 
Omgjevnadane 
barna møter, 
påverkar 
og 

Romma våre
stimulerer barna sin leik, fantasi, krea-
tivitet og inviterer til gode samspel. 

INNEROM
Barnehagen har to avdelingar med 
lyse, store areal som er delt opp i 
små rom og krokar ein kan krype inn 
i. Dei ulike romma har namn og vi vil 
vere medvitne om at dei ulike namna 
ikkje skal avgrense leiken i rommet, 
men opne opp for ulike former for leik. 
Mellom avdelingane ligg «Mellomrom-
met», eit multimediarom med ulike sti-
muli gjennom lys, lyd, stoff m.m. Her 
er sceneteppe, lyskastarar, lyd og mu-
sikkanlegg, instrument, biletvisning og  
video. Det er mykje som kan skje når vi 
finn oss eit MELLOMROM i dagen! I det 

kvite sanserommet vårt vert barn møtt 
med rørsler, lys, lyd og materiale som sti-
mulerer til ro og kvile. 

UTEROM
Vi nyttar naturen som inspirasjon til for-
teljing, rolleleik og musikk. Vi er på jakt 
etter lyd, klang og rytme og framhevar 
det musiske i naturen, som er ein viktig 
del av vår tenking og  fundament. 

Vi er ute i all slags ver med dei ulike 
aktivitetane vi har. Ute finnes ulikt ma-
teriale som kan formast og bli til det 
utruligaste, vakraste, raraste. 

Kreativiteten har ingen grenser, og  
naturen inspirera.  Uterommet i bar-
nehagen er leikeplassen, hytta vår på 

«Stetta» og elles nærmiljøet  
rundt barnehagen.
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Grunnstein

Ped/
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Ressurs
Omsorg
Relasjon

Utviklingsarbeid i barnehagen fø-
regår stadig og vår modell i dette 
arbeidet har vi utforma som ein 
sirkulær figur.  Gjennom sirklane yn-
skjer vi å synleggjere korleis alt vårt 

arbeid heng saman  og gjentek seg, 
likevel alltid med nye variantar. Slik 

vert dei musiske spora stadig djupare 
og betre forankra i vår pedagogiske 

praksis.  Dagleg, vekentleg, månadleg 
vandrar vi som personale og som men-
neske i vår praksis og vårt samvær 
med barn, inn og ut mellom sirklane. 
Når vi i barnehagen jobbar med t.d. 
klima/miljø nyttar vi verktøya våre dra-
ma, musikk, forteljing og sansestimu-
lering.  Verktøy som stimulera til leik, 
bygger relasjon, og gjev oppleving 

som kroppane bidreg inn i. Alt funda-
mentert på menneskesynet vårt.  Den 
ytterste sirkelen består av dei ulike sat-
singsområda, der vi tek ulike metodis-
ke og pedagogiske grep når vi jobbar 
med dei.  Satsingsområda har vi  felles 
med dei andre barnehagane i Gloppen 
kommune. Desse vil bytast ut frå tid til 
annan. 

Utviklingssirklane 
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Personalsamarbeid er ein prosess ein 
må arbeide med kontinuerleg. Alle i 
personalgruppa har ulike ressursar og 
eigenskapar, og alle bidreg og gjer 
ein forskjell. Vi er opptatt av å lære 
av og utfylle kvarandre og å bruke an-
dre vaksne som modellar/førebilde. 
Vi ynskjer ein personalkultur der ”alt 
er lov”, /”berre gjer det” med leikne, 
nysgjerrige og spennande vaksne som 
vågar å by på  seg sjølv. ”Saman er vi 
dynamitt”.

Kunnskapsdeling og det å evne å gje 
og ta tilbakemeldingar er kvalitetar vi 
søker å løfte fram i personalgruppa. Å 
gje kvarandre positiv feedback på små 
og store hendingar er sentralt, sam-
tidig som vi prøver å løfte blikket og 
sjå kva vi kan gjere endå betre neste 
gong. Vi arbeider med å våge å stille 
det første og det andre spørsmålet, 
lufte tankar og refleksjonar til eigen og an-
dre sin praksis, med det mål å utvikle oss.

I lag med alle barnehagane i kommu-
nen jobbar vi med programmet RESUL-
TATLEIING. Dette er ein metode for 

systematisk arbeid med leiing, kompe-
tanseheving og kvalitet der målet er å 
skape tydelegare leiing på alle nivå, og 
medskaping i heile barnehage organi-
sasjonen. Gjennom å finne ein BESTE 
PRAKSIS for å oppnå ein ønska stan-
dard, er formålet å styrke barnehagen 
som ein lærande organisasjon med fo-
kus på endring og utvikling.

Kvart halvår vel vi eit fokusområde der 
vi utviklar standardar for BESTE PRAK-
SIS i barnehagen. I evalueringsfasen er 
det lagt opp til deling på tvers av bar-
nehagane i kommunen.

Kva personalsamarbeidet er i praksis:
 � dagleg informasjonsutveksling og 

samtaler
 �  avdelingsmøte annakvar veke
 �  avdelingsleiarmøte annakvar veke
 �  pedagogisk leiarmøte 2-3 gongar i 

halvåret
 �  komitear og arbeidsgrupper som 

arbeider med prosjekt
 �  5 personalmøte i halvåret
 �  5 planleggingsdagar/kursdagar i  

løpet av året

 �  Gangar og Springar samarbeider 
dagleg med kvarandre

 � felles møter med personalet i andre 
barnehagar der BESTE PRAKSIS vert 
evaluert.

Veiledning
Personalet skal stadig utvikle seg og 
bli meir reflekterte som relasjonsarbei-
darar. I sin praksis skal kvar medarbei-
dar få erfare vekst og endring, der kvar 
enkelt skal bli tryggare i arbeidet med 
visjonen vår. For å oppnå dette ser vi 
veiledning som eit nyttig verktøy.

 �  Barnehagen har engasjert eigen 
veileder som gjev personalet veiled-
ning i å utvikle eit fagleg grunnlag 
og halde det musiske høgt i samspel 
med barna og i planlagde aktivitetar.

 � Pedagogisk veiledning der obser-
vasjon og samspel mellom barn og 
vaksne på avdeling og i uteleiken 
vert lagt til grunn.

 � Videoveiledning i plenum eller 
individuelt. Dette er eit uvurderleg 
hjelpemiddel for oss. 

Personalsamarbeid

Ein skapande musisk møteplass
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Ein god barndom varer livet ut.

Vi vil jobbe for:
 � eit tett samarbeid mellom heim og 

barnehage som er prega av gjensidig 
tillit og respekt

 �  tryggleik mellom foreldre og  
personale som utgangspunkt for det 
gode samarbeidet

 � engasjerte foreldre
 �  ein open dialog med foreldre og at 

vi kan få tilbakemeldingar, innspel 
og konstruktiv kritikk

 �  å ha fokus på at foreldre forstår 
og er kjent med barnehagen sine 
arbeidsmetodar og visjon.

Alt dette til det beste for barnet!

Samarbeidet vil  i praksis seie:
 �  dagleg dialog i samband med  

levering og henting
 �  foreldresamtaler to gonger i året, 

og høve til fleire om foreldre og/eller 
personalet ynskjer det. Ta kontakt!

 �  foreldremøte to gonger i året
 �  månadsplan og refleksjons-,  

dokumentasjonsnotat om førre 

månad
 �  festar der familien vert invitert
 �  foreldra er ein viktig RESSURS og 

har mykje å bidra med når det gjeld å 
styrke barnehagen som  organisasjon. 
Vi treng dykkar blikk og innspel.

Som profesjonelle  
medarbeidarar skal vi:
 �  ha som mål å møte kvart enkelt barn 

ved levering og henting, og å ha ein 
god dialog med foreldre i det daglege 

 �  formidle små hendingar frå dagen 
saman med barnet ved henting 

 �  ta foreldre på alvor og i samarbeid 
finne gode løysingar. Vi skal vere 
opne og imøtekomande for kritikk 
og konstruktive tilbakemeldingar

 �  respektere og ha ei aktiv og positiv 
haldning til ulike familieformer og 
kulturar

 �  nytte METAPERSPEKTIV i  
kommunikasjon med foreldre for å 
få ei felles forståing og slik lettare 
unngå misforståingar.

 �  Ta initiativ og oppmuntre foreldre til 
å ta kontakt, kome inn på avd og la 
barna vise viktige ting frå dagen sin

Barnehagen sine  
forventingar til foreldra:
 �  foreldre spør når dei lurar på noko 

og formidlar viktig informasjon om 
barnet til personalet

 �  foreldre er bevisst på kva tema som 
vert omtala medan barn og andre 
høyrer på. Det er viktig å skjerme 
barna slik at dei ikkje får ubehagelege 
opplevingar

 �  gjev konstruktiv tilbakemeldingar
 �  er med på festar og arrangement i 

barnehagen, samt foreldremøte og 
foreldresamtalar

 �  brukar styret for barnehagen aktivt 
for å ta opp små og store saker

 �  brukar heimesida til å skaffe seg  
informasjon frå månadsbrev og 
annan informasjon

 � sørger for at barna har det dei treng 
av kle og utstyr i barnehagen - og 
held barnet sin plass i garderoben 
ryddig

Samarbeid mellom barnehage og heim
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Å legge til rette for, og å  samarbeide  med andre faglege instansar, vert avgjerande  for at barn og 
foreldre skal få eit best mogleg tilbod med tanke på barnet sin oppvekst og utvikling. Samtidig må 
foreldre alltid gje løyve, dersom andre instansar skal kontaktast med tanke på hjelp til å stimulere 
barnet si utvikling. 

Det handlar om å legge til rette for eit trygt og profesjonelt samarbeid til det beste for barnet. Bar-
nehagen har mange viktige og gode samarbeidspartnarar. Nokre av desse er: 
 � Helsestasjonen 
 �  PPT - Pedagogisk-Psykologisk Teneste, og deira 
 � TTI - Team for Tidleg Innsats 
 �  Barnevernstenesta
 �  Dei andre barnehagane og skulane i kommunen 
 �  BUP - Barne og Ungdomspsykiatrien 
 �  Høgskulen på Vestlandet

Andre samarbeidspartnarar

Når vi vurdera arbeidet vårt gjennom observasjon, refl eksjon og planlegging, tek vi omsyn til barn sin 
medverknad.  Det er viktig at barna føler eit fellesskap med barnehagen og at deira ynskjer og uttrykk 
blir tatt på alvor og vektlagt i vårt arbeid. Barna uttrykker dette både verbalt og kroppsleg. Hensikta 
er på ingen måte at barn skal bestemme til ein kvar tid, men at barn skal verke med inn i dei ulike 
prosessane og vi vaksne skal lytte og ta bevisste val der barns beste er i fokus. 

Korleis arbeide med 
planlegging og vurdering?

 � gjennom daglege samtalar og observasjon, vurderer vi barnas trivsel og behov
 � ved å vere lyttande vaksne vil vi justere vår kurs, og hente idear hos barn og foreldre til vidare 

arbeid med enkeltbarn og i grupper
 � gjennom fagleg refl eksjon på personalmøte, avdelingsmøte og  på planleggingsdagar
 � ved bruk av veileiing, individuelt og i plenum
 � månadsbrev og månadsplan
 �  vi nyttar kartleggingsverktøya Tras og Askeladden ved behov
 � gjennom foreldresamtalar og foreldremøter
 � gjennom årlege medarbeidarsamtalar

Planlegging og vurdering
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Ved å arbeide med pedagogisk  
dokumentasjon, ønskjer vi å synleg- 
gjere og bevisstgjere for barn, foreldre 
og personale barnehagen sitt indre liv, 
barna sine læringsprosessar og vårt 
pedagogiske innhald.

Vi dokumenterer til dømes via

 � bilete og annan informasjon på heime- 
sida vår og i garderoben

 �  gjennom barna sine formingsprodukt

 �  gjev munnlege tilbakemeldingar og 
praksisforteljingar 

 �  skipar til små konsertar eller andre 
former for framsyningar

Kvifor har vi pedagogisk  
dokumentasjon?

 � det er eit godt utgangspunkt for  
refleksjon og samtale, og gjev  
foreldre innblikk i barnet sin  kvardag

 � for å vise barna at vi tek dei på  

alvor i det dei gjer og opplever, kan vi  
bekrefte det ved å visualisere barna 
sine uttrykk. 

 � få eit utgangspunkt for faglege  
refleksjonar og diskusjonar i personal- 
gruppa

 � ved å auke medvitet på arbeidet vårt 
og rolla vår som vaksne overfor barna,  
vurderer vi arbeidet vårt, kva er bra 
og kva kan gjerast annleis?

Dokumentasjon i barnehagen
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Ilag med vaksne skal barnet få kjenn-
skap til ulike digitale verktøy. Med 
digitale verktøy meiner  vi m.a. data, 
tastatur, internett, video – og foto- 
kamera. I tillegg kjem installasjonane 
på Mellomrommet som omhandlar lys, 
lyd og bilete.  

Digitale verktøy
Det er ikkje digitale verktøy i seg sjølv 
som er viktig, men korleis vi vel å bruke 
det i arbeidet vårt og er med på å skape  
gode haldningar hos barn.

Bruk av digitale verktøy  inngår som 
ein naturleg del i det som skjer i kvar- 

dagen, med mål  om innhenting av 
kunnskap, stimulere til leik, kommuni-
kasjon, undring, refleksjon og  vurde-
ring  ilag med borna. Også i bruken av 
desse verktøya, er vi opptatt av å få 
kjennskap til barnet sitt fokus.
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Barna opplever ulike overgangar: 
frå heim til barnehage, frå Gangar 
til Springar og frå barnehage til 
skule. I tillegg til dette blir det og 
ein overgang for dei som er igjen 
på avdelinga når dei eldste «van-
drar» vidare til Springar eller sku-
len. Dette vil vi vere oss bevisst 
særleg ved oppstart om hausten. 
For oss er det viktig å gje barna 
ein trygg og mjuk overgang.  Det 
inneber også gode avslutningar og 
at vi tek særlege omsyn i oppstart 
i barnehagen eller på ny avdeling.

Ved overgang frå heim til 
barnehage vil vi:

 �  Invitere til «Kom inn og sjå»-dag 
der nye familiar kan kome på sitt 
fyste besøk.

 �  Planlagde møter før tilvennings-
perioden der nye barn og for-
eldre vert invitert til «Min 
song»-samlingar våren før opp-
start  og til «drop-in besøk» før 
barnehageåret startar

 �  Velkomstbrev og informasjons-
skriv

 �  Oppstartsamtale
 �  God tid til tilvenning, minimum 

tre dagar med ein særskild tilkny-
tingsperson frå avdelinga

Ved overgang frå Gangar til 
Springar vil vi:

 �  At Gangarbarn skal bli kjent med 
lokalet på Springar, ved å besøke 
avdelinga og bruke denne når 
Springarbarna er ute

 � Ha jamlege møtepunkt på dei 
faste «Hopp og kropp»- turane 
og gjennom felles opplevingar 
på Mellomrommet

 �  At barna skal bli kjent med og 

Overgangar
bli trygg på dei vaksne som er 
på Springar t.d. i uteområdet og 
leiken der

 � At barna er godt førebudde før 
overgangen som omhandlar å av-
slutte det som har vore og å fø-
rebu barn på det som skal kome. 
Dette skjer i samtale med barna 
og at barna får vere med å fl ytte 
tinga sine inn på Springar

Ved overgang frå barnehage 
til skule vil vi ha fokus på: 

 � At barna byrjar sitt livslange 
utdanningsløp i barnehagen og 
barnehagen er ein del av utdan-
ningssystemet

 � Dialog med skulen der det blir 
sikra at barn får moglegheit til 
å bygge vidare på kunnskap og 
erfaringar frå barnehagen i eit 
vidare skuleløp

 �  At skulane har ansvar for inn-
skriving og førskuledag på skulen

 �  At barnehagen ønskjer, i samråd 
med foreldra, ei overgangs-
samtale med kontaktlæraren 
der barnet sine sterke sider vert 
vektlagt

 �  At foreldresamtalane det siste 
året i barnehagen skal innehalde 
tankar om overgang frå barneha-
ge til skule

 �  At ein i det siste halvåret før skule-
start samarbeider med skulen om 
turar og besøk, der førskulebarna 
får møte 1.klasse, fadderklassa si 
(6 klasse) og nokon lærarar

 �  At ein samarbeider mellom barne-
hagane i kommunen slik at før-
skulebarn i dei ulike  barnehagane 
vert kjende med kvarandre

 �  At barnehagen inviterer 1. klasse 
tilbake til barnehagen i løpet av 
våren

Barna opplever ulike overgangar: 
frå heim til barnehage, frå Gangar 
til Springar og frå barnehage til 
skule. I tillegg til dette blir det og 

Overgangar
bli trygg på dei vaksne som er 
på Springar t.d. i uteområdet og 
leiken der

� At barna er godt førebudde før 
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MAT I BARNEHAGEN
Som barnehage ynskjer vi å vere medvitne på kva vi tilbyr av 

mat til barna. Saman med  foreldra ynskjer vi å gje barna tilgang 
på mange smakar og næringsrik kost. Vi vil:

 Servere frukt og grønt fleire gonger om dagen
 At vi ilag lagar bursdagsmaten i barnehagen. Her får barn velje ut 

ifrå ein bursdagsmeny der maten er prega av grønt, frukt og fiber
 At maten på  festar i barnehagen er prega av mindre sukker og 

feitt og meir frukt, grønt og fiber
 Vere på tilbodssida igjen og igjen når det gjeld nye smakar. 

Barn må ofte smake 10 – 15 gongar før det fell i smak
 Ha fokus på at mat er godt

 Ha måltid der personalet og barn et i lag og har god 
tid slik at trivsel og samtale får plass
 Ha måltid med felles start og slutt
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Aktivitetane i barnehagen skal bidra 
til progresjon for barna. Barna skal 
oppleve at kvart barnehageår har nye 
opplevingar og erfaringar, samtidig 
som noko gjentar seg og bidreg til 
gjenkjenning og utviding hos det en-

Progresjonsplan  
kelte barn. Barnehagen skal gje barna 
opplevingar som skaper meistring, 
tilpassa alder og individuell utvikling. 
Kjende songar, faste aktivitetar som 
lysfest og sommarfest og andre ruti-
nar er gode tiltak her.

Vi har delt arbeidet med fagområda 
opp i aldersgrupper med tanke på å 
synleggjere ein tenkt progresjon. Det 
betyr ikkje at vi isolerer arbeidet inn-
anfor ei aldersgruppe. Progresjonen 
skal følgje barnet ikkje skjemaet!
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FAGOMRÅDE INNHALD 1 - 2 åringen

Kommunikasjon, 
språk og tekst

 � øve seg å kommunisere ein til ein (verbalt og non-verbalt), og ta del i samspel barn – barn og 
barn – vaksen

 � møte rim, regler, songar og songleikar i kvardagsituasjonar
 � bruke biletbøker/tekstbøker i samtale med vaksne
 � møte enkle eventyr (som t.d. Dei tre Bukkane bruse)
 � bli bevisstgjort omgrep i alle kvardagssituasjonar (t.d. fat, kopp, skei, kniv, sko, hue, vott)                                                                                                                                        
 � møte preposisjonar som opp/ned, fram/bak.                                                                       

Kropp, rørsle, mat 
og helse

 � bli stimulert til å bruke dei grunnleggjande bevegelsane (gå, krype, hoppe, springe, klatre)
 � bli stimulert til å bevege seg i variert terreng, all slags vær, inne/ute
 � leik med kropp/rørsle (t.d. songleik, huske, gynge, ake, snurre)
 � bli kjend med eigen kropp og kroppsdelar (t.d. vite om nase, auge, øyre, munn, fot, hand, 

mage, hovud)
 � stimulere ulike sansar (syn, høyrsel, smak, kjensle, rørsle)
 � god balanse mellom aktivitet, kvile og måltid
 � god TID til måltid, bleieskift, påkledning. Fokus på samvær og glede
 � bli kjend med gode bordvanar
 � vere med på enkle daglege rutinar (t.d. dekke bord, setje i oppvaskmaskina, rydde, hente 

frukt)
 � delta i enkel matlaging, t.d. baking (fokus på sansing som smake, lukte, kjenne)
 � smake på variert mat, t.d. med ulik konsistens, smak (t.d. frukt/grønsaker)
 � bleieskift m. fokus ”på barnet”- god tid, samtale, leik, glede
 � grunnleggande innføring i hygiene, t.d. gjennom leik med vatn, handvask
 � få høve til leik med påkledning/ bli tilrettelagt for å ”prøve litt sjølv”

Kunst, kultur og 
kreativitet

 � bli oppmuntra til å bruke sansar og fantasi
 � erfare og sanse ulike materiale/ reiskap (som fi ngermåling, ansiktsmåling, pensel, garn/stoff, 

leire, naturmateriale, rive i papir, lim, saks)
 � lytte til ulik musikk, bevege seg til musikk, oppleve musikk
 � delta i enkle songleikar m. og utan rørsle
 � få høve til å prøve ulike rytmeinstrument
 � bli kjent med ulike eventyr (t.d. Dei tre Bukkane Bruse)
 � utkledning og ”dramatisering”/ ”late – som - leik”
 � konstruksjonsleik med klossar, puter, tøy, pinnar, m.m.

Natur, miljø og 
teknologi

 � vi skal pirre nysgjerrigheita for det som naturen har å by
 � utforske og vere i naturen i barnehagen og nærområdet rundt
 � leik med vatn, snø, sand, stein m.m.
 � vere ute året rundt i all slags vær

Etikk, religion og 
fi losofi 

 � delta i dei førebuingane som er naturleg i samband med dei kristne høgtidene gjennom san-
sing, song og forming

 � få positiv respons på positiv adferd
 � bli oppmuntra til å trøyste og hjelpe kvarandre
 � oppleve ein anerkjennande veremåte mellom alle partar i barnehagen 

Nærmiljø og sam-
funn

 � kjenne at dei høyrer til i gruppa og i barnehagen
 � fi nne bilete av eigen familie i barnehagen
 � delta i fellesskapet ute og inne i barnehagen
 � gå tur i nærmiljøet
 � få høve til å påverke fellesskapet

Mengd,rom og form
 � få leike med ulike former, mengde og storleik i byggjemateriell
 � bli bevisst tala 1-2-3 gjennom dagleg bruk og i leik/reglar
 � bli presentert for omgrep som stor-liten, opp-ned, fram-bak
 � få kjennskap til sirkelforma
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FAGOMRÅDE INNHALD 3 - 4-åringen

Kommunikasjon, 
språk og tekst

 � aktiv bruk av rim, regle, songar og songleikar i kvardagen
 � bli kjend med enkle eventyr (t.d. Dei tre Bukkane Bruse, Gullhår) gjennom formidling, dramati-

sering
 � bli kjend med litteratur i ulik sjanger
 � utvikle språk og omgrep (t.d. bli kjend med preposisjonar som over under, framfor, bakanfor, i 

midten og mellom)
 � delta i dialog ein – ein og i gruppe
 � bli bevisstgjort stemmebruk og volum inne
 � oppleve stemmebruk og ord i konfliktløysing
 � lære seg å setje ord på kjensle
 � øve seg på å spørje og svare andre
 � lære seg å lytte til andre og vente på tur i samtale
 � øve seg på / delta i samspel med andre
 � delta i enkel tekstskaping
 � øve seg på enkle spel
 � møte enkle regelstyrte leikar
 � bli bevisst/ kjend med namnet sitt munnleg og som ordbilete
 � leike med / samanlikne/ få synleggjort bokstavar i det daglege
 � erfare at ein kan søkje informasjon, bilete og musikk på internett

Kropp, rørsle, mat 
og helse

 � bevege seg i miljø/terreng som stimulerer til utfordring, utfalding og meistring
 � bli stimulert til aktiv bruk av naturen/nærmiljøet til alle årstider/all slags vær
 � oppmuntrast til å øve opp finmotoriske og grovmotoriske ferdigheiter
 � balanse mellom aktivitet, kvile og mat
 � variert stimulering av sansane (t.d. sanseleikar m. syn, høyrsel, ta på kvarandre)
 � få høve til ”klare sjølv” med påkledning. Kunnskap om kva kle til ulikt ver
 � bli kjend med grunnleggande hygiene, og vite litt om kvifor dette er viktig
 � innarbeide gode bordvanar, med  fokus på glede, samvær, samtale, god tid
 � smake på ulike typar mat, variasjon og ulik konsistens
 � delta i matlaging (inne og på tur), t.d. skjære, skrelle
 � ha litt kunnskap om kva kroppen treng
 � delta i daglege rutinar (t.d. dekke og rydde bord, rydde i oppvaskmaskina)
 � innarbeide gode vanar for bleieskift, dotrening, handvask
 � oppleve gode relasjonar og vennskap
 � oppleve glede ved å bruke kroppen i fysisk arbeid, t.d. sage, spikre, grave
 � bevege seg til musikk og songleikar
 � få god kroppsbevisstheit, og eit positivt forhold til eigen kropp (t.d. vite litt om kroppens 

funksjonar, fordøying, kva er hjerte, hjerne)

Kunst,
kultur og
kreativitet

 � få høve til å utvikle skaparglede, kreativitet og fantasi
 � erfare møte med ulike materiale, teknikkar og reiskapar (t.d. meistre saks)
 � møte variasjon av materiale
 � innføring i bruk av materiale/utstyr
 � lytte til/bevege seg til variert musikk. Songleikar, ringleikar, fri bevegelse til musikk
 � bruk av rytmeinstrument (i samling og i barnestyrte aktivitetar)
 � dramatisering av eventyr, historier, songar
 � ha tilgang til utkledningskle
 � få høve til å bearbeide inntrykk gjennom teikning, måling
 � møte kunst og kultur i nærmiljøet
 � møte dramatisering/musikk frå profesjonelle aktørar
 � konstruksjonsleik (t.d. klossar, fjøler, greiner, steinar, stoff)

Natur, miljø og tek-
nologi

 � bli kjend med, og få forståing for dyr, plantar, landskap. Ver og årstider
 � gå på tur
 � erfaring med bruk av kniv
 � delta og bli bevisstgjort søppelsortering
 � bruk av enkle leikebaserte dataprogram
 � ta bilete sjølv med fotoapparat

Etikk, religion og 
filosofi

 � få kjennskap til tradisjonsrike høgtider og lære om bakgrunn for feiringa
 � gje tid og rom for undring og filosofering gjennom ein kvardag der spørsmål har plass
 � utvikle toleranse og respekt for kvarandre og kvarandre sine meiningar og val
 � bli kjend med songar og forteljingar knytt til høgtidene
 � lære seg gode strategiar ilag med andre og erfare at du gjer ein forskjell i samværet
 � dele med andre, spørje først, trøyste og oppmuntre, hjelpe og samarbeide
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Nærmiljø og sam-
funn

 � bli oppfatta som enkeltindivid og som ein del av gruppa og barnehagen
 � bli oppmuntra til å delta i daglege gjeremål i barnehagen
 � turar i nærmiljø der tema er knytt til historie, institusjonar, skule og arbeidsplassar
 � påverke fellesskapen med eigne idear og forslag
 � bli kjend med ulike tradisjonar
 � få kjennskap til barn i andre samfunn i andre kulturar

Mengd, rom og form

 � få leike med ulike mønster, former og omgrep som t.d. lang-kort, liten-mellom-minst, få-man-
ge, sirkel-trekant-fi rkant

 � sortere og samanlikne
 � møte tal og talsymbol som ein naturleg del av barnehage kvardagen 
 � gjennom m.a butikkleik, spel, reglar og rim
 � bli bevisst tala 1 til 6
 � bevisstgjering i forhold til plassering i rommet – retning
 � bli kjend med terningen
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FAGOMRÅDE INNHALD 5 - 6-åringen

Kommunikasjon, 
språk og tekst

 � delta aktivt i å rime, leike med språket, bruke songleikar
 � oppleve at bøker (i ulike sjangrar) gir kunnskap og glede
 � få høve til å finne informasjon, musikk og bilete på internett
 � bli kjende med eventyr (gjennom tekst, lytte, dramatisere, gjenta ord...)
 � utvide omgrep og språk (t.d. preposisjonar som gjennom, ved sida av)
 � møte aktivt og variabelt språk med plass for variasjon ( t.d synonym som rask, fort, og diffe-

rensiering, samleomgrep)
 � bli bevisstgjort stemmebruk, toneleie, ord i konfliktløysing
 � øve seg på å setje ord på kjensler / korleis ein opplever situasjonen
 � bli bevisst respektfull behandling av andre, t.d. spørje, svare
 � delta i tekstskaping / lage eigne historier
 � vere i samtaler – ein til ein, og i grupper
 � delta i spel
 � delta i regelstyrte leikar
 � måltidet – ein arena for gode samtaler
 � bevisstgjerast på kva bokstavane heiter. Leik og utforsking av bokstavar og namn
 � ha tilgang til utstyr og materiell som stimulerer interessa for bokstavar i kvardagen

Kropp, rørsle, mat 
og helse

 � bli inspirert til aktivitet inne og ute
 � oppmuntrast til å prøve nye utfordringar i naturen som kan gje kjensle av meistring (psykisk 

og fysisk)
 � oppmuntrast til å få eit bevisst og positivt forhold til eigen kropp
 � sansestimulering
 � oppleve meistring ved påkledning. ”Klare sjølv” og vite litt om ”kva kle til kva ver”
 � innarbeide gode rutinar for hygiene, og vite litt om kvifor det er viktig (handvask, dogåing)
 � oppleve glede ved å ete saman med andre, få eit positivt forhold til det å ete i lag
 � smake på ulik og variert mat (t.d. frukt og grønsaker)
 � delta i matlaging (inne i bhg. og på tur)
 � få høve til å prøve ulike teknikkar i matlaging (t.d. skjere, skrelle, kjevle)
 � vite litt om kva mat/drikke som er viktig for kroppen/ god helse. (Sunn og usunn mat)
 � ansvar for dagleg rutinar (dekke bord, rydde bord, rydde leikar..)
 � erfare og øve seg på å få gode relasjonar med andre barn
 � kjenne at det er godt å ha ein venn – vennskap
 � øve seg på å setje grenser, seie ”nei” om noko vert ubehageleg
 � øve seg på å grunngje, og øve på å respektere andre sine grunngjevingar
 � oppleve glede ved å bruke kroppen i ”arbeid”...- Røre seg til musikk /songleikar
 � kunnskap om kroppen og kroppens funksjonar og behov. (T.d. kva treng kroppen, kva skjer 

med maten, kva er musklar, skjelett..)

Kunst, kultur og 
kreativitet

 � utfalde si skaparglede, kreativitet og fantasi gjennom tilgjengeleg materiale
 � ha tilgang til ulikt materiale/utstyr
 � få innføring i bruk av materiale og utstyr, lære nye teknikkar
 � lytte til/bevege seg til variert musikk. t.d. fri rørsle til musikk, ringleikar, songleikar.
 � bruk av rytmeinstrument i vaksenstyrte og barnestyrte aktivitetar.
 � oppleve glede ved å vise seg fram for andre t.d. dramatisering, song.
 � dramatisere og vise for andre.
 � observere/ lytte – produsere. Bli inspirert og gi uttrykk for. T.d. lytte til musikk og lage musikk, 

møte sanseopplevingar og gi uttrykk gjennom måling.
 � kle seg ut, ansiktsmåling.
 � møte kunst og kultur i nærmiljøet.
 � møte dramatisering/musikk frå profesjonelle aktørar.
 � oppleve/samtale om arkitektur, bygging, konstruksjon. (t.d. ha tilgang til fjøler, hammar, sag).
 � konstruksjon med klossar, fjøler, naturmateriale, stoff, m.m.

Natur, miljø og tek-
nologi

 � få kjennskap til livsløpet i naturen frå fødsel til død.
 � respekt for naturen og korleis vi kan ta vare på naturen.
 � få bruke sag, saks og verktøy i naturen.
 � kjennskap til korleis mat produksjonen går føre seg. 
 � lære namn på ulike slag tre, bær, blomster.
 � få delta i å gjere opp bål, sløkkje bål. Respekt for eld!
 � kjennskap til heile fotoprosessen frå å ta bilete til å skrive dei ut.
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Etikk, religion og 
fi losofi 

 � vi skal fokusere positivt på at vi er ulike. Mangfaldet skal verdsetjast. Barna skal få erfare at 
ved å ta omsyn til kvarandre, får vi ein betre kvardag ilag.

 � gje rom for undring spørsmål, samtaler og forteljing.
 � kunne samarbeide og fungere med andre uavhengig av kulturell og religiøs bakgrunn.
 � vite at alle har krav på å trivast når dei er i barnehagen
 � få kjennskap til at det er ulike livssyn mellom oss. 

Nærmiljø og sam-
funn

 � vi skal ha fokus på kva som skjer i nærmiljøet og lokalsamfunnet vårt
 � lære namn på plassar vi besøker
 � overgang til skulen for 6- åringen
 � alle kan bidra og gjere ein forskjell ved å delta i planlegging, gjennomføring og vurdering
 � erfare at val som blir tatt har konsekvensar
 � få kjennskap til samane som Noregs urbefolkning
 � vise solidaritet med andre som ikkje har det så godt som oss. 

Mengd, rom og form

 � møte tal og symbol som ein naturleg del av kvardagen
 � få erfaring med omgrep som - større enn, - mindre enn, - lengre, -kortare, - fl eire enn, -færre 

enn
 � kjennskap til sylinder, kloss, kube
 � vere trygg på kva sirkel, trekant og fi rkant er.
 � få erfaring med å måle og vege.
 � erfare at det er bua og rette linjer.
 � bli bevisst tala 1 til 10
 � ha tilgang på spel og materiell som gjev erfaring innanfor fagområdet.
 � få kjennskap til at notane har ulik verdi, ulik rytme, ulikt tempo
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Eigne notatar
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