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Del 1. Praktisk informasjon 

 
Henvisning til lovverk 

 

Lov av 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager 
 

 
 § 1 Formål, ledd 1, 2 og 3. Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet 

ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som 

grunnlag for allsidig utvikling.   

                                                                                                                                        

Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og 

tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, 

nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike 

religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.   

                                                                                                                                                 

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare 

på seg selv, hverandre og naturen.    

                                                                                                                                                 

Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til 

medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. 

                                                                                                                                           

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens 

egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende 

og trygt sted for fellesskap og vennskap.   

                                                                                                                                           

Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for 

diskriminering.    

 

 § 2 Barnehagens innhold, ledd 1, 2 og 3.                                                                 

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet.    

                                                                                                                                       

Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser 

og aktiviteter.    

                                                                                                                                          

Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og 

kulturelle bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur.   

                                                                                                                                           

Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og 

bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap.  

 

Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi 

utfordringer med utgangspunkt i barns interesser, kunnskaper og ferdigheter.  
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Barnehagen skal ha en helsefremmende og en forebyggende funksjon og bidra til å 

utjevne sosiale forskjeller. 

 

Departementet fastsetter nærmere regler om barnehagens innhold og oppgaver 

(rammeplan) ved forskrift. 

 

Barnehagens eier kan tilpasse rammeplanen til lokale forhold.  

 

Med utgangspunkt i rammeplan for barnehagen skal samarbeidsutvalget for hver 

barnehage fastsette en årsplan for den pedagogiske virksomheten. 

 

PRESENTASJON AV BARNEHAGEN 

Hauan er en liten og koselig barnehage som ligger i Hauan. Den er lokalisert i første 

etasje av tidligere Hauan skole. 

Barnehagen har kun 30 barnehageplasser. En avdeling for barn fra 0-3 år og en 

avdeling for 3-6 år. 

Den ligger mot syd og har utsikt mot Fauskefjorden. Et nydelig nærmiljø med turstier i 

skog og mark rett utenfor gjerdet. 

Barnehagen er i gangavstand til Fauske sentrum hvor barna ofte er på tur til 

helsetun, bygdetun, jernbanestasjon, bibliotek, handelspark og strandpromenade.  

 

Mange foreldre sykler eller går sammen med barna til og fra barnehagen. Et fint 

uteområde med skibakke på vinteren, klatrejungel rett utenfor gjerdet, skøytebane 

og stort uteareal med mange lekemuligheter. Barnehagen har enkel adkomst med 

parkering rett utenfor gjerdet. Et trygt miljø for barn og oppholde seg i.  

 

BARNEHAGENS ANSATTE 

Styrer: Hilde Kristensen Moen 

 

Avdeling Tussi: 

Ped.leder: Hilde Ekeberg 

Assistent: Aris-Lill Buarøy Adolfsen 

Fagarbeider: Reni Beate Nilsen 

 

Avdeling Ole Brumm: 

Ped.leder: Ina Torset 

Ped.leder: Cecilie Ramskjell 

Fagarbeider: Jannicke Thorstensen 

Omsorgsarbeider: Inger Karlsen  

Fagarbeider/hjelpepleier: Hilde Mari Jensen Lauransen 

 

 

 

VIKARER: 

Når det faste personalet er borte fra jobb, benytter vi oss av vikarer. Alle nye vikarer 

gjennomgår generelle tiltaksplaner. 

Vi bruker faste vikarer og vikarbyrå. 

Oversikt over bruk av vikarer gis i avdelingens garderobe eller på avdelingens 

ukeplaner. 
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BARNEHAGENS ÅPNINGSTID: 

Mandag-Fredag fra kl.07.15-kl.16.15 

 Julaften og nyttårsaften holdes stengt. 

 Onsdagen før skjærtorsdag er barnehagen åpen til kl. 12.00. 

 

 

PLANLEGGINGSDAGER/FERIE 

 Det er satt av 5 dager pr. barnehageår til felles planlegging og kurs. Disse 

dagene er barnehagen stengt. I år har barnehagen planleggingsdager 12, 

13 og 14 august, 20. november 06. april 

 I løpet av barnehageåret skal barna avvikle minst 3 ukers ferie. Ukene bør 

være sammenhengende fortrinnsvis fra juni til august.  

 

KOSTHOLD 

Barna får tre fullverdige måltider i løpet av en barnehagedag. Det serveres frokost 

og lunsj som består av grovt brød, knekkebrød, havregrøt eller grove rundstykker 

sammen med variert pålegg, frukt og grønnsaker.  Det tredje måltidet vi serverer 

består av frukt, grønnsaker og knekkebrød. Vi tar hensyn til barn med allergier eller 

andre spesielle behov og serverer alternativ mat. Måltidene skal ikke bare dekke 

sulten og tørsten, men er også en situasjon der vi kan oppnå fellesskapsfølelse, 

samtale og glede ved å være sammen. I tillegg legger vi vekt på god bordskikk. 

Vi ønsker å servere sunn mat, introdusere nye smaker og barna får delta i matlaging. 

Det serveres et varmt måltid en gang i uken. 

 

BURSDAGSFEIRING 

Ved bursdagsfeiring gjør vi litt ekstra stas på bursdagsbarnet. Vi henger opp flagg, 

barnet blir sunget for, sagt fine ord om og barna tegner tegning til bursdagsbarnet. 

Bursdagsinvitasjoner deles ikke ut i barnehagen. 

 

HELSE OG HYGIENE 

Barnehagen er en helsefremmende barnehage. Barna skal ha høy puls i 90 minutter 

hver dag. 

 

Maten vi serverer må være i forhold til statens anbefalinger for kosthold og 

kommunens vedtekter. Barna skal også ha naturopplevelser, vi drar både på korte 

og lengre turer. Om våren går vi til Finneidfjellet og i juni drar 5-åringene til Lønnstua 

på Saltfjellet med tog. Der overnatter vi i BOT sin hytte og drar på tur i nærområdet. 

Vi har også dagstur til Klungsetmarka for å gå på ski og ake. 

 

Barnehagen er med i prosjektet «RENE HENDER» Høsten 2014 ble barnehagen første 

gang sertifisert for å følge opplegget. 

Vi har fokus på temaet gjennom hele året. Tiltaket som Fauske kommune 

gjennomfører er for å redusere sykdom hos barn og voksne i kommunen. Dette 

arbeidet videreføres i år også, og vi ber om at foreldrene hjelper barna med å vaske 

hendene når de kommer i barnehagen. Vi vil gjennom hele året ha fokus på god 

håndhygiene sammen med barna. 
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BARNEGRUPPA 

På avdeling Tussi er det 7 plasser. Det er 4 jenter og 3 gutter.  

På avdeling Ole Brumm er det18 plasser 6 jenter og 12 gutter 

 

SKOLEGRUPPA 

Her går de barna som skal begynne på skolen til neste år. Vi jobber med 

skoleforberedende oppgaver fra metodikk fra språkløyper, språksprell, 

begrepsinnlæring, tallforståelse, bokstavinnlæring, rim, rytme og lydering. Det vil bli 

flere aktiviteter for denne gruppa utenfor barnehagen også, som bygdetun, kirke, 

bibliotek og sykehjem. Vi har samarbeidet litt med Lyngheia barnehage og hatt 

felles turer og felles opplegg. Året avsluttes med en overnattingstur til BOT sin hytte 

på Lønsdal.  

 

BEREDSKAP 

For å vite hvem som er i barnehagen til enhver tid, blir barna registrert på 

avdelingens registreringssystem IST når de blir levert og hentet. Vi må få beskjed når 

dere leverer og henter. Det skal alltid gis beskjed dersom det er andre som skal 

hente barnet. Barnehagen har utarbeidet beredskapsplan/tiltakskort innenfor 

følgende områder. 

 

TILTAKSKORT I BEREDSKAPSPLANEN 

 Naturkatastrofe 

 Forebygge trafikkulykke 

 Alvorlig ulykke 

 Varsling av foresatte hvis barn ikke blir hentet 

 Mistanke om rus ved levering og henting 

 Når et barn blir hentet av en fremmed 

 Mistanke om vold/seksuelle overgrep i hjemmet 

 Mistanke om grenseoverskridende adferd mot barn i barnehagen 

 Mistanke om omsorgssvikt 

 Bortføring/kidnapping 

 Ubehagelige opplevelser som skaper utrygghet 

 Foreldre som truer 

 Trusler/vold– akutte hendelser 

 Dødsfall i barnehagen 

 Brann og skadeverk 

 Handling ved negativ adferd og mobbing hos barn i barnehagen 

 Mediehåndtering ved alvorlige hendelser 

 Handling ved negativ adferd hos barn i barnehagen 

 

SOSIALE MEDIER 

Barnehagen har egen facebookside som blir brukt til å legge ut enkel informasjon fra 

administrasjonen og avdelingene. Dette kan være diverse påminnelser eller bilder 

fra dagens hendelser. Når vi legger ut bilder bruker vi ikke navn og vi er påpasselig 

med at barna ikke kan gjenkjennes. Vi ønsker ikke at foreldrene tar bilder eller filmer 

barna når de er i barnehagen. Dette gjelder også sosiale arrangement i regi av 

barnehagen. 
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SYKE BARN 

Barn som er i en slik form at de ikke kan følge en vanlig dagsrytme i barnehagen 

med lek både ute og inne, må få være hjemme. 

 Barn og ansatte med omgangssyke skal være hjemme 48 timer etter siste 

utbrudd av oppkast og diare. 

 Barn med øyebetennelse kan være smittsomme, men så lenge 

allmenntilstanden er god kan de være i barnehagen. 

 Ved andre smittsomme sykdommer anbefaler vi å følge råd fra lege. 

 Foreldre med barn som trenger medisinering i barnehagen må inngå egen 

skriftlig avtale med avdelingen. 

 Barn som har hatt feber må være hjemme i 24 t etter de er blitt feberfri. 

 

FORELDRESAMARBEID 

Den daglige kontakten er viktig i samarbeidet. Her utveksles informasjon og 

tilbakemeldinger av betydning for barn, foreldre og barnehage. 

Det vil holdes 1-2 foreldremøter hvert barnehageår. 

 På høsten arrangeres foreldremøte. 

 Det holdes foreldresamtaler to ganger i året og flere ved behov. 

 

Det arrangeres foreldrekaffe/frokost og andre arrangement der barn, foreldre og 

personalet møtes til sosialt samvær. 

Det arrangeres arrangement for besteforeldre med servering og lett underholdning 

fra barna. 

Barnehagen har egen e-post adresse: hauan.barmehage@fauske.kommune.no. 

Hver avdeling har eget tlf. nummer: Ole Brumm 482 94 631 Tussi. 909 31 114. Hauan 

barnehage (kontoret) 75604125. Hvis du ønsker å være medlem av barnehagens 

facebookside må du be om å bli medlem. Den er ikke offentlig. 

 

Dette forventer vi av foreldrene: 

 Sier fra om barna er syke eller ikke kommer av andre årsaker. 

 Leser informasjon som blir gitt via mail, post eller oppslag. 

 Respekter åpningstiden. 

 Sjekker at barna har det de trenger av inne/uteklær og tar hjem klær til vask. 

 Merker alt utstyr som tas med til barnehagen. 

 Gir informasjon om viktige hendelser i barnas liv. 

 Gir beskjed om barnet skal hentes av andre. 

 Tar kontakt med personalet dersom det er noe dere lurer på eller har ønsker 

om i forhold til deres barn. 

 Legger bort mobiltelefon ved bringing og henting. 

 Deltar på foreldremøter, samtaletimer m.m. og gir beskjed om dere er 

forhindret i å komme. 

 Svarer på foreldreundersøkelsen i november. 

 

KLÆR 

Vi er mye ute i all slags vær. Riktig utstyr skaper trivsel og glade barn, og alle må ha 

funksjonelle klær som passer årstiden. 

Det er viktig å merke alt av klær og utstyr. 

Det er foreldrene som har ansvaret for å følge med at nødvendig utstyr er i 

barnehagen. 

 

 

mailto:hauan.barmehage@fauske.kommune.no
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Av og påkledningssituasjoner gir barna: 

 

 Selvstendighetstrening som å være med på å vurdere hvilke klær som er 

nødvendig i samråd med de voksne og finne frem sine klær. Barna får i størst 

mulig grad kle på seg selv. 

 Trening i å holde orden på egen plass og passe på egne ting. Lære seg å vente 

på tur. 

 Mulighet til å vise omsorg og samarbeid, hjelpe hverandre med praktiske 

oppgaver. 

 Er du i tvil om valg av klær og skotøy kan du spørre personalet. 

 

 

 

 

 

 

 Trygghetssirkelen og teori fra boka «Se barnet innenfra» er vårt grunnsyn som alle 

ansatte blir skolert i sammen med Rammeplan for barnehagen. 
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BARNEHAGENS TRADISJONER - ÅRSHJUL 

Barnehagen har faste tradisjoner som vi markerer og deltar på i løpet av året, men vi 

er også åpne for nye innspill. 

I løpet av barnehageåret har vi: 

 

Måned Hva/hvem Hvorfor/Mål Hvordan Merknader 

August Tilvenning 

 

 

 

 

 

 

 

Dekke barnets 

følelsesmessige 

behov for   kontakt 

med nye voksne. 

 

 

 

Bruke 

trygghetssirkelens 

metodikk  

Bruke empatiske 

holdninger i 

relasjonsbygginge

n. 

 

 

Omsorg, 

trøst, ømhet, 

glede og 

latter. 

September Tilvenning 

fortsetter. 

 

Familien  

 

Vennskap 

 

Brannvern 

 

 

 

 

 

 

 

Folkehelse 

 

For å skape 

trygghet, ømhet og 

glede. 

 

 

 

Få kunnskap              

om brannøvelse  og 

hva vi må gjøre hvis 

det brenner. 

 

 

 

 

 

Fokus på helse, mat 

og bevegelse 

Få positivt, 

sensitivt samspill 

med nye barn og 

skape nye 

vennskap. 

 

Øve på 

Brannrutiner og 

brannalarm. 

Fortellinger om  

temaet. 

Besøk av brannbil. 

 

 

Mye i bevegelse 

både inne og ute 

hele uka. 

Barnet får 

knytte seg til 

stabile 

voksne som 

reagerer 

sensitivt på 

barns 

behov. 

 

Brannmann 

Sam 

 

 

 

 

Kommunen 

har også 

eget 

program for 

uka 

Oktober Høst 

 

  

 

FN dagen 

 

 

Lære om naturens 

skiftninger 

 

 

Lære barna om 

hvordan barn andre 

steder i verden har 

det. 

Turer i nærmiljøet, 

bruke sanser og 

lære om dyrelivet 

om høsten. 

 

Barns rettigheter 

(FORUT,  

Redd Barna) 
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November Trafikk  

Opplæring 

 

 

Kropp og 

følelser 

 

 

 

 

 

 

Foreldresa

mtaler 

Info til foreldre. 

Kunnskap om trafikk 

og barn. 

 

Barna får kunnskap 

om kroppen sin og 

hva som er bra for 

den. De lærer også 

om hva andre ikke 

kan gjøre med den. 

Bruker opplegg fra 

«Tarkus» og trygg 

trafikk. 

 

Vi har samlinger 

hvor vi snakker og 

leser bøker om 

temaet. 

 

 

 

Setter av to dager 

for å gjennomføre 

alle samtalene. 

Vi besøker 

politi 

stasjonen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desember Gamle 

juletradisjo

ner 

Juleevang

eliet 

Kirkebesøk 

Julebudskapet 

 

Kjennskap om 

høytiden 

Samlinger 

Nissefest/marsj 

Lucia 

Kirkebesøk 

Julefrokost 

 

Januar Eventyr og 

fortellinger   

 

 

Solfest 

Lære «hva er et 

eventyr» 

 

 

Feirer solas 

tilbakekomst 

Leser og hører på 

eventyr. Jobber 

mye med et 

eventyr. 

 

Vi lager soler og 

har solfest 

Historier 

Drama-

tisering 

 

Februar Eventyr og 

fortellinger 

 

 

Same 

folkets dag 

(Hel uke) 

Vi jobber videre 

med eventyr og 

fortellinger. 

 

Vi bruker tid til å få 

kunnskap om livet til 

samene. 

 

 

 

 

Vi leser bøker, 

hører historier, 

skaper ting fra 

livene til samene. 

Kaster lasso og 

lager mat fra 

samisk kultur. 

 

 

Har utstilling i 

barnehagen 

 

Deltar på 

arrangemen

t i 

kommunen 

Mars Ut er inn 

uke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi er ute hver dag i 

forskjellige områder 

med forskjellig 

aktivitet. Aking, 

skigåing, fottur og 

forskning. Fysisk 

aktivitet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulike temaer hvert 

år fra Rammeplan 
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Barnehage

-dagen 

 

Påskeforbe

redelser 

 

 

Kjennskap til høytid, 

tradisjon og kultur 

formidling 

 

 

Påskebudskap 

Lage påskepynt 

Formidle 

tradisjoner 

 

 

Påske rebus 

og kaffe 

med 

foreldre/ute 

 

April 

Vår i 

naturen 

Hva skjer 

med dyra? 

 

 

 

Foreldresa

mtaler 

Samlinger og 

opplevelser i 

naturen hvor vi 

studerer vårtegn 

 

 

Overføringssamtaler 

for skolestarterne. 

Foreldresamtale for 

de som har behov 

for det. 

 

 

 

 

 

 

Samarbeide med 

foreldre om 

barnets utvikling 

 

Mai 17 mai  Kultur formidling Samlinger med  

tema om hvorfor 

vi feirer 

nasjonaldagen. 

Lage flagg, gå i 

tog og synge 

sanger 

 

Juni Avslutning 

for skole 

gruppa 

 

 

 

 

Sommer 

fest 

Barnehagelivet er 

snart over. Da drar 

vi på 

overnattingstur til 

Lønsdal  

 

Avslutning av 

barnehageåret 

 

 

 

 

 

 

Barna øver på 

sang, dans eller 

annet som de vil 

opptre med. 

 

Hele familien 

inviteres.  
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DEL 2. Pedagogisk plattform 

 
PERSONALETS ROLLE 

Personalet i barnehagen skal ha kunnskap om rammeplan for barnehager, 

Barnehageloven, FNs barnekonvensjon, trygg tilknytning gjennom refleksjoner fra 

boka «se barnet innenfra», voksenstandard for Fauskes kommunale barnehager og 

«Relasjonskompetansen». 

 

Barnehagen skal legge til rette og støtte det enkelte barns utvikling. Barna skal 

nødvendigvis ikke behandles likt, da alle barn er unike og har forskjellige behov. 

Gjennom samtaler, observasjon og samvær skal personalet bli godt kjent med hvert 

enkelt barn. Vi skal se hva barna liker å holde på med, hva barna er flinke til og om 

det er spesielle områder barnet trenger ekstra oppfølging på. Personalet skal hjelpe 

barna, veilede dem, trøste dem og være en trygg base. Barna skal få aktiviteter og 

hvile ut fra deres behov. For å få dette til på best mulig måte er det viktig at vi har et 

godt foreldresamarbeid. Det er foreldrene som kjenner barnet sitt best og vet hva som 

er viktig i møte med deres barn. Foreldrene skal bli hørt og deres ønsker og behov skal 

bli positivt imøtekommet, selv om kanskje ikke alt kan innfris. 

 

Ansatte skal være tilstedeværende, tydelige og kompetente. De skal være gode 

rollemodeller som observerer, støtter og veileder. De skal bekrefte barnas positive 

atferd. Dette er med på å gi barna et positivt selvbilde. I danningsprosessen skal alle 

barna få mulighet ut fra sitt ståsted til å føle mestring og stolthet av egne handlinger 

og adferd. Personalet skal gi alle barna oppmuntring og ros. 

 

Leken er den viktigste aktiviteten som foregår i barnehagen. Leken må derfor få gode 

vilkår. Vi skal respektere barnas lek, gi den tid til lek og legge til rette for leken både 
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ute og inne. Ansatte skal observere at alle har noen å være sammen med og hjelpe 

hvis det er barn som faller utenfor. Krenkende adferd aksepteres ikke og skal tas tak i. 

Ansatte må sette av tid til samtale der og da og veilede på hva som er akseptabelt 

og hvordan dette kunne vært løst istedenfor. Det er viktig at ansatte er 

veiledere/hjelpere der det trengs. 

 

Personalet skal legge til rette for vekst og utvikling. Vi skal ta barna på alvor og opptre 

med respekt. Vi skal også lytte til barnet, snakke med barnet og gi rom for barns ulike 

følelser og tanker. Barna blir tatt med i evalueringen av tilbudet gjennom  

barnesamtaler før hver foreldresamtale og 5-åringene 2 ganger ekstra i løpet av 

barnehageåret.  

Vi må være bevisste på at vi er rollemodeller og fremtre som gode forbilder. Måten vi 

snakker på, bruker kroppsspråket og måten vi handler på må samsvare med de 

verdiene vi ønsker å formidle til våre barn. 

 

Personalet må ha en aktiv og reflektert rolle i forhold til det som skjer i løpet av 

barnehagedagen. Det er viktig at de kan hjelpe de som ikke mestrer leken, inspirere 

til ny og utvidet lek og la leken få gode vilkår i forhold til tid og rom. Personalet skal 

også være relasjonsbyggere, skape trygghet og vise omsorg. 

 

 

 

 

LIVSMESTRING OG HELSE 

Barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon og bidra til å 

utjevne sosiale forskjeller. Barnas fysiske og psykiske helse skal fremmes i barnehagen. 

Barnehagen skal bidra til barns trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og 

forebygge krenkelser og mobbing (rammeplan for barnehagen 2017, s.13). 

Grunnlaget for barns fysiske og psykiske helse legges i barnehagealder. Utelek, fysisk 

aktivitet og sunt kosthold skal prioriteres for å fremme barns fysiske helse. 

 

Alle barn skal oppleve å høre til og være betydningsfull for fellesskapet. Vi skal aktivt 

legge til rette for utvikling av vennskap og positivt samspill med andre barn og voksne. 

Vi skal være et trygt og utfordrende sted der barna kan prøve ut ulike sider ved 

samspill, fellesskap og vennskap. Om et barn opplever krenkelse eller mobbing har vi 

tiltakskort i beredskapsplanen som sier hva vi skal gjøre og hvordan vi skal følge opp 

dette. 

 

Vi skal gi barna hjelp til å bli kjent med egne og andres følelser, og til å utvikle et positivt 

selvbilde. Samtidig skal barna få hjelp til å mestre balansen mellom å ivareta egne 

behov og det å ta hensyn til andre. Vi skal legge vekt på å fremme samarbeid, 

selvhevdelse, selvkontroll, empati og ansvarlighet. 

Vi legger vekt på glede og humor i hverdagen. Dette vil ha innvirkning på 

arbeidsmiljøet og vil igjen smitte over på barna. En god atmosfære med litt spøk og 

humor vil gjøre hverdagen god for store og små. 

Personalet i barnehagen vil kontinuerlig jobbe for gode metoder som skal virke 

forbyggende. Skolene og barnehagene har vært med i et prosjekt som omhandler 

«inkluderende barnehage og skolemiljø». Her har temaet vært psykososialt miljø, 

mobbing og andre krenkelser. 
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Barn som får gode relasjonserfaringer vil senere i barndommen og i livet stå bedre 

rustet både med tanke på å bli utsatt for mobbing, og for selv ikke å bli den som 

mobber. 

 

Rammeplan for barnehager sier at barna skal ha mulighet til ro og hvile i løpet av 

barnehagedagen.  

Vi legger til rette for at alle barn har mulighet for å sove eller ha ei hvilestund i løpet 

av dagen. I hvilestunden skal alle være rolig slik at barna får slappe av uten ytre støy.  

 

På småbarnsavdelingen sover barna en eller to blunder hver dag etter avtale med 

foresatte.  

 

 

BARNS MEDVIRKNING 

Barnehageloven §3 

Barn i barnehagen har til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. 

Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltagelse i planlegging av barnehagens 

virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og 

modenhet. De skal bli sett, hørt og ha mulighet til å påvirke barnehagens daglige 

innhold.  

 

I vår barnehage bygger vi videre på barns interesser og innspill. Barna får: 

 Være med å velge innholdet i samlingsstund. Vi følger opp deres initiativ og er 

lydhør og interessert. Hva syntes de var spennende med den. 

 

 Være med å bestemme hvor vi skal på tur. Lytte til hva de ønsker å gjøre og ta 

det med i planleggingen vår. Være spontan selv om det ikke står i dagens plan. 

 Være med å bestemme hva de skal spise. Det skal være sunne alternativer 

som valg i måltidet. Det skal være nok tid til at barna kan få smøre maten selv. 

Barna skal få regulere sin egen tørst og sultfølelse. 

 

 Være med å bestemme ulike aktiviteter i løpet av barnehagedagen. 

 

 Vi har barnesamtaler fast i forkant av alle foreldresamtaler hvor barna får uttrykt 

sine erfaringer med hverdagen i barnehagen. 5 åringene får i tillegg møte med 

styreren en gang om høsten og en gang om våren hvor de kan snakke om hva 

de har likt og ikke likt med barnehagetilbudet. 

 

 I påkledningssituasjoner bruker vi tid til å reflektere over hva som er lurt i å kle 

på seg etter dagens vær. Barna kler på seg selv men får veiledning og hjelp 

når de trenger det. 

 

 Dagens hjelper hjelper til med borddekking og til å skjære frukt til de andre 

barna.  

 

 Formingsmaterialer skal være lett tilgjengelig, slik at barna selv kan velge 

forming i frileken. Vi skal være lydhør på hva barna ønsker å skape. 

 

Å ta barnas medvirkning på alvor forutsetter god kommunikasjon mellom barna og 

personalet, og mellom personalet og foreldrene. Barns medvirkning krever tid og rom 

for å lytte og samtale. 
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OMSORG 

I barnehagen får barna fysisk omsorg, ro og hvile. Vi vektlegger trygghet, tilhørighet 

og trivsel. Vi møter hvert enkelt barn ut fra deres behov. 

 

Hos oss har alle barna mulighet til å få trøst og et fang å sitte på. Vi vil jobbe for at alle 

barn og voksne er velkommen og blir sett. 

 

I barnehagen er det lydhøre, støttende og oppmuntrende voksne som imøtekommer 

barnas behov, ved hjelp av gode rutiner, dialog med foreldre og sensitivitet overfor 

barna. 

 

DANNING 

Vi tilrettelegger og bygger opp om barns identitetsutvikling med en god selvforståelse 

ved å støtte barnas aktivitet, engasjement og deltagelse i felleskapet. 

Barna er deltagere i sin egen hverdag. Deres perspektiv blir anerkjent og fulgt opp, 

de utfordres i samtaler, teknikk og meninger. 

I vår barnehage ønsker vi tilstedeværende voksne som gir rom for ulikheter og 

mangfold. Positiv tilbakemelding er viktig ikke bare for ting de gjør som er positivt men 

like viktig er at de får tilbakemelding på fin lek, godt samspill, empatisk væremåte og 

bare at de er akkurat den de er. 

Vi øver på å hilse «Hei» og avslutte dagen med «Ha-det». Bordskikk som å sitte i ro ved 

bordet når de spiser, sende mat til hverandre, vente på tur og ha en hyggelig 

stemning rundt bordet.  

Vi vil øve på å gi ros og ris til hverandre. Ros barna for det de er og ikke bare for det 

de kan. 

Vi vil være tydelige voksne som må ta avgjørelser som barna ikke liker.  

 

LÆRING 

«I en barnehage skal barna oppleve et stimulerende miljø som støtter opp om deres 

lyst til å leke, utforske, lære og mestre. Barnehagen skal introdusere nye situasjoner, 

temaer, fenomener, materialer og redskaper som bidrar til meningsfull samhandling 

(rammeplan for barnehagen 2017, s.18). 

I vår barnehage er vi opptatt av latter, lek og læring hører sammen. Et positivt og 

inkluderende miljø skaper gode forutsetninger for barns læring. 

 

Vi legger til rette for at barnas engasjement, vitebegjær, kreativitet og nysgjerrighet 

skal anerkjennes og legges til grunn for deres læreprosesser. Vi ønsker å være lekne, 

tilstedeværende voksne der vi undrer oss sammen og fordyper oss i ulike temaer som 

barna er opptatt av. 

 

LIKESTILLING OG LIKEVERD 

Vi mener at læringsmiljøet i barnehagen skal fremme likestilling mellom gutter og 

jenter. Likestilling i den pedagogiske praksis vil skje gjennom våre handlinger, 

relasjoner, arbeidsdeling og gjennom vår rekruttering. 

 

LEK OG SOSIALT SAMSPILL 

Leken er barnas viktigste arena for læring i barnehagen. 

 

Vi ønsker å gi barnas lek gode vilkår og vi tilrettelegger for et godt lekemiljø. 

Forskjellige omgivelser skaper rom for ulike utfordringer og ulik lek, både inne og ute. 
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Gjennom lek: 

 Utforske og bearbeider barn inntrykk, opplevelser og følelser. 

 Fremmes barns utvikling på flere områder som intellektuelt, fysisk, sosialt, 

emosjonelt og språklig. 

 Styrkes og utvikles barns egen identitet og selvbilde 

 Gis viktige opplevelser, erfaringer, gleder og humor. 

 

Barna må ha mulighet til å sette i gang lek på eget initiativ uorganisert fra de voksnes 

side. De voksne må ha respekt for den friheten som ligger i barns lek men de må også 

være tilgjengelig for barna der leken foregår. De må kunne støtte, veilede, inspirere 

og oppmuntre barn som er i lek. Dette er med på å sikre at alle barn får gode 

opplevelser i forhold til å mestre samspill med andre barn og voksne. De voksne må 

tilrettelegge og planlegge dagen med god balanse mellom styrte aktiviteter og fri lek. 

 

NY I BARNEHAGEN 

I Hauan barnehage har vi egen tiltaksplan på hvordan oppstarten i barnehagen skal 

være. Vi legger vekt på en god og trygg tilvenning. 

Vi tar hensyn til det enkelte barns behov gjennom tett samarbeide med foreldrene. Vi 

erfarer at barn er forskjellige, og at noen trenger lengre tilvenning enn andre. 

Gjennom gjensidig og god dialog mellom personalet og foreldre ønsker vi å gi barna 

optimal utbytte av tilvenningen og barnehagehverdagen videre. 

Vi ønsker å skape mest mulig ro ved å unngå for mange voksne og barn inne på 

avdelingen samtidig. På denne måten får barnet etablert relasjoner til nye 

omsorgspersoner og bli kjent med nye barn og omgivelser. 

 

OVERGANG INNAD I BARNEHAGEN 

Det året barnet fyller 3 år skal de begynne på storavdeling. Vi starter på våren med å 

forberede barna på overgang til ny avdeling.  

Barna får besøke avdelingen og vi voksne tar kontakt for å bli kjent. Det gjennomføres 

overgangsmøter mellom pedagogene og foreldre for å utveksle relevant informasjon 

angående det enkelte barnet. 

 

 

 

OVERGANG TIL SKOLEN 

Gjennom barnehageåret har 5 åringene faste egne aktiviteter i løpet av uka. De 

jobber med ulike skoleforberedende tema og oppgaver som er aktuelle i forhold til 

skolestart. 

Barnehagene har samarbeidet med skolen om viktige tema før skolestart. 

Det er overføringssamtaler og møter med de aktuelle skolene som barna skal gå på i 

løpet av våren. Kommunen har egen plan for overføringene av 5-åringene som skal 

inn i skolen. 

 

BÆREKRAFTIG UTVIKLING 

«Bærekraftig utvikling handler om at mennesker som lever i dag, får dekket sine 

grunnleggende behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners mulighet til å dekke 

sine» (rammeplan for barnehagen 2017, s.12). 

I barnehagen sorteres søppel i ulike kategorier: papir, plast, restavfall og matavfall. 
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I tillegg sorteres glass og metall, samt farlig avfall. Barna lærer seg tidlig hva som skal 

hvor. Vi har som mål å redusere bruken av engangsservise og minske papirforbruk. 

Sammen med barna fokuserer vi på redusere matsvinn. 

 

Når vi er på tur vil vi satse på sporløs aktivitet slik at vi ikke skader naturen unødvendig.  

En søppelpose og hansker skal være med i sekken og vi plukker søppel med oss fra 

skog og mark. 

 

Vi jobber for at barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. 

Bærekraftig utvikling omfatter natur økonomi og sosial forhold og er forutsetning for å 

ta vare på livet på jorden slik vi kjenner det. Barnehagen fremmer derfor verdier, 

holdninger og praksis for mer bærekraftig samfunn. Barnehagen legger grunnlag for 

barnas evne til å tenke kritisk, handle etisk og vise solidaritet. Barna gjør erfaring med 

å gi omsorg og tar vare på omgivelsene og naturen. Barna får naturopplevelser og 

blir kjent med naturens mangfold, og barnehagen ønsker med dette å bidra til at 

barna opplever tilhørighet til naturen. 

 

Vi ønsker å få til gårdsbesøk i løpet av våren 2021. 

 

TRYGG TRAFIKK 

Hauan barnehage er en trafikksikkerbarnehage. Vi jobber daglig med å opprettholde 

de regelverk og intensjoner som dette medfører. Temaet blir fulgt opp som en rød tråd 

gjennom hele barnehageåret.  

For foreldrene betyr dette at barna er godt sikret både i bil og på sykkel. *At 

farsgrenser blir holdt nede i nærområdene til barnehage og skoler. *At ingen foreldre 

slipper barna ut på parkeringsplassen/vei uten at de er sammen med dere. *At dere 

alltid rygger inn bilen når dere skal parkere.*At dere ikke lar bilen stå på tomgang når 

dere er inne i barnehagen for å hente/bringe barn.*At dere bruke hjelm og refleks hvis 

dere sykler med barna til barnehagen. 

 

 

DOKUMENTASJON 

Vi har årshjul med noen fastlagte tema i aldersinndelte grupper. De pedagogiske 

oppleggene planlegges ut fra rammeplanen og de 7 fagområdene. Kunnskap om 

barnets utvikling får vi gjennom det daglige arbeidet og dokumentasjon. Her vil vi 

kunne stille kritiske spørsmål og åpne opp for kritisk og selvreflekterende praksis. Barnas 

læring og personalets arbeid må gjøres synlig som grunnlag for refleksjon over 

barnehagens verdigrunnlag. 

 

For å dokumentere/synliggjøre hva vi gjør i barnehagen har vi disse hjelpemidlene: 

 Lite resyme på tavle i garderoben. 

 Månedsbrev fra hver avdeling sendes som e-post eller som eget brev i 

garderoben. 

 Barnas permer. 

 Foreldremøter/foreldresamtaler. 

 ½ års evaluering. 

 

VURDERING AV BARNEHAGENS ARBEID 

Barnehagen skal jevnlig vurdere det pedagogiske arbeidet. Dette gjøres både 

avdelingsvis og felles for hele barnehagen. Sammen skal vi reflektere over det 
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pedagogiske arbeidet for å lære av vår egen praksis og bidra til å utvikle barnehagen 

som pedagogisk virksomhet. 

 

Barnehagen ser det som svært viktig og nødvendig å få tilbakemeldinger på det 

tilbudet vi gir. Foreldrene i barnehagen er de som står oss nærmest til å vurdere 

innholdet av vår virksomhet. 

Det er mulighet til å ta opp ting på foreldresamtaler eller foreldremøter og i den 

daglige kontakten. 

Vi gjennomfører brukerundersøkelse på driften av barnehagen og det tilbudet vi gir. 

Resultatet av undersøkelsen skal nøye gjennomgås og er et viktig bidrag til utviklingen 

i barnehagen. Viktig at foreldre svarer på denne. 

 

Det daglige samspillet mellom alle aktører i barnehagen er en av de viktigste 

forutsetninger for barns utvikling og læring. Barnegruppa og enkeltbarns trivsel skal 

vurderes fortløpende. 

 

Barnehagen skal også beskrive, analysere og tolke kriterier som er gitt i barnehagelov, 

rammeplan og andre lokale planer i kommunen. 

 

FORELDREMEDVIRKNING 

Barnehagen har Samarbeidsutvalg og Foreldreråd. Leder av samarbeidsutvalget 

leder foreldreråd. Foreldrerådet er alle foreldre i barnehagen. Det sitter 2 ansatte og 

2 politikere i SU i tillegg til 2 foreldrerepresentanter. 

 

Barnehageloven/Rammeplan understreker betydningen av foreldremedvirkning. Det 

skal hensyn til foreldrenes ønsker for deres barn. 

 

Samarbeidet er foreldresamtaler, foreldremøter, daglig kontakt og individuell 

veiledning. 

Vent aldri med å ta kontakt hvis du ønsker å diskutere, formidle eller ønsker endring. 

 

Det sendes ut periodeplaner som omhandler tilbakeblikk og nye planer for neste mnd. 

I tillegg henges ukeplan opp hver uke. Viktig å lese disse!  

 

 

 

 

 

DEL 3. Fagområdene 

 

Barnehagens faglige innhold 
 

Rammeplanen tar for seg syv ulike fagområder som barna skal være innom i løpet av 

et barnehageår. Disse fagområdene ivaretas gjennom arbeid med tema. 

 

KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST 

 Daglig samtale med barna. 

 Bruk av barnelitteratur, sang, rim og regler. 

 Enkel tekstskaping. 

 Formidle eventyr og fortellinger på ulike måter. 
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 Møte med tall og bokstaver i naturlig sammenhenger. 

 Språksprell, trygg trafikk, språkløype. 

 

ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI 

 Formidling av jule og påskebudskapet.  

 Besøk i kirka. 

 Vi lærer om andre kulturer og religioner. 

 Tid og rom for undring og samtale ved måltider på turer, i garderoben i 

samlingsstund med mer. 

 

KROPP, BEVEGELSE, MAT OG HELSE 

 Et variert og sunt kosthold med redusert sukkerinntak, grove brød og 

frukt/grønnsaker hver dag. Varm lunsj minst 1 dag i uka. 

 Innarbeide gode hygienerutiner i hverdagslivet. 

 Tilrettelagt innemiljø for grov motorisk bevegelse som dans og bevegelsesanger. 

 Trygg trafikk, hvordan oppfører vi oss i trafikken. 

 Æ e mæ-tema. 

 Allsidige aktiviteter som stimulerer både grov- og finmotorikk inne og ute. 

 Turer i skog og mark. Tur i fjæra. 

 Fortsatt bruk av gymsalen på Grendehuset. 

 Livsglede barnehage i et samarbeide med Fauske Helsetun. 

 

KUNST, KULTUR OG KREATIVITET 

 Tilbud om å skape ting ut fra materialer fra naturen. 

 Resirkulering og gjenbruk. 

 Varierte formingsmaterialer. 

 Få tilgang til ting, rom og materialer som støtter opp om deres lekende og 

estetiske uttrykksformer. 

 Delta på kunstutstillinger for å støtte og berike barnas møter med kunst og kultur. 

 Være lydhør, anerkjenne og imøtekomme barns egen tradisjonskultur og 

barnekultur. 

 Motivere barna til å uttrykke seg gjennom musikk, dans, drama og annen 

skapende virksomhet, og gi dem mulighet til å utvikle varierte uttrykksformer. 

 Bidra til at kulturelt mangfold blir en berikelse for hele barnegruppen. 

 

NATUR, MILJØ OG TEKNOLOGI 

 Oppleve og utforske naturens mangfold. 

 Få kjennskap til naturen og bærekraftig utvikling, lærer av naturen og utvikler 

respekt og begynnende forståelse for hvordan de kan ta vare på naturen. 

 Få kunnskap om dyr og dyreliv spesielt i nærmiljøet. 

 Synliggjøre naturfenomener og reflektere sammen med barna om 

sammenhenger i naturen. 

 Vi vil bruke naturen for mangfoldige naturopplevelser og bruke naturen som 

arena for lek, undring, utforskning og læring. 

 

NÆRMILJØ OG SAMFUNN 

 Vi følger årstidsvariasjoner i naturen. 

 Vi tilbringer mye tid ute. 

 Studie og undring rundt vær, planter og dyr i nærmiljøet. 

 Enkle eksperimenter. 

 Besøk på Newtonrommet. 
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 Brannvern med brannbamsen Bjørnis. 

 

ANTALL ROM OG FORM 

 Aktiv bruk av begreper som f.eks. høyre/venstre, over/under etc. 

 Bruk av tellesanger og alfabetsanger. 

 Stimulering av matematikk i hverdagsaktiviteter ved å spille spill, perle, bygge 

med lego, leke butikk etc. 

 Møte tall og ulike former i naturlige sammenhenger. 

 Benevne ulike former som vi omgir oss med slik som sirkel, trekant og firkant og 

trekant. 

 Digitale hjelpemidler, Ipad/nettbrett. 

 

PROGRESJON 

Barnehagen skal planlegge og vurdere det arbeidet vi gjør. Barn og foreldre har rett 

til å medvirke i denne prosessen.  

Det arbeidet vi gjør skal være begrunnet i barnehageloven og rammeplanen. 

 

Planleggingen skal bidra til kontinuitet og progresjon for enkeltbarn og barnegruppe. 

Se vedlagt eksempel på progresjon i ett av fagområdene. Vedlegg 1. 

 

Planleggingen er basert på kunnskap om barns trivsel og allsidig utvikling, individuelt 

og i gruppe. Den skal baseres på observasjon, dokumentasjon, refleksjon, systematisk 

vurdering og samtaler med barn og foreldre. 

 

Foreldre kan påvirke i det daglige arbeidet med direkte tilbakemelding i samtaler eller 

skriftlige tilbakemeldinger. De kan også ta saken opp i FAU eller SU. Se vedlegg 1. 

 

TILTAKSPLANER 

Når foreldre eller barnehage er bekymret for et barn kan de henvise til PPT for 

veiledning/og eller sakkyndig vurdering. Når barnehagen er bekymret for barns 

utvikling bør det være en åpen og god dialog mellom barnehagen og foreldrene. 

Foreldrene skal få tydelig og god informasjon om det barnehagen vurderer, 

planlegger og iverksetter. 

 

Når barnehagen bruker tiltaksplan er det for å dokumentere barnets utvikling 

gjennom definerte mål, tiltak/arbeidsmåte, hvem som er ansvarlig for utførselen og 

evaluering av tiltak rettet mot barnet og de voksnes arbeidsmåte. 

 

Barnet trenger ikke å ha en sakkyndig vurdering eller vedtak. Planen skal være en 

hjelp til å arbeide strukturert og målrettet med barn som trenger individuell 

tilrettelegging.  Se eksempel i vedlegg 2. 

 

 

 

 

Større sterkere klokere og god (Overordnet satsning i det daglige arbeidet i 

kommunale barnehage barnehager) 

Vedlegg 1. 
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Vedlegg 2 

Tiltaksplan 

 

TILTAKSPLAN 

 

F.eks Påkledning - Overganger 

 

 

Gjeldende for:   

 

Beskriv 

situasjonen 

kort: 

 

 

Mål:   

 

Tiltak: 

 

 

Evaluering:   

 

 

Vedlegg 3.. 

Dagsplan, ukeplan, hverdagsaktiviteter,  
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DAGSRYTME 

Tussi Ole Brumm 

07.15 Barnehagen åpner 07.15 Barnehagen åpner 

08.15 – 08:45 Frokost 08.15 – 08.45 Frokost 

08:30 – 09:30 Fri lek inne/ute 08.30 – 09.30  Fri lek inne/ute 

09:30 – 10:45 Aktivitet/samlingsstund/ 

sangstund 
09.30 – 11.00 Aktivitet - 

samlingsstund 

10:45 – 11:30 Lunsj 11.00 – 11.30 Måltid 

11:30 – 13:15 Sovetid 12.00  Ute 

13:15 – 14:00 Lek ute/inne   

14:00 – 14:30 Frukt 14.00  Frukt 

14:30 – 16:15 Lek ute/inne 14.30 – 16.15 Lek ute/inne 

16:15 Barnehagen stenger 16.15 Barnehagen stenger 

  

 

De barna som kommer etter 08.15 må ha spist frokost hjemme. 

Barnehagens åpningstider er kl. 07.15-16.15. Når kl. er 16.15 låses dørene 

og de ansatte er ferdige for dagen. 

Hvis barna kommer etter 09.30 må vi ha beskjed, vi vil og ha beskjed om barna er syk eller 

skal ha fri. Aktivitetene skjer innenfor kjernetida 09.30-14.00 om ikke annet er gitt beskjed 

om. 

UKEPLAN 

Ole Brumm 

Mandag Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag  

 

Aldersdelt 

 

 

Formingsaktivitet  

 

 

 

Samlingsstund 

 

Bærekraftig 

utvikling - 

Tema 

 

 

Samlingsstund 

 

Tur 

 

 

 

Samlingsstund 

 

Stasjonsjobbing 

 

Tussi 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

 

Inne/utelek 

i 

barnehage

n 

 

Formingsaktivitet/tu

r 

 

Samling/sangstund 

 

Matlaging 

 

Samling/sangstun

d 

 

Formingsaktivitet/tu

r 

 

Samling/sangstund 

 

Inne/utelek 

i 

barnehage

n 
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HVERDAGSAKTIVITETER 

Omsorg og læring er i stor grad knyttet til det som kalles hverdagsaktiviteter - måltid, lek, 

ryddetid, samlingsstund, hvile/sove. Hvordan vi har det i hverdagen i barnehagen vår er 

viktig for barnas læring og utvikling. Kvaliteten på samspillet barn - barn og mellom barn - 

voksen er avgjørende for utviklingen av sosial kompetanse. Det blir derfor viktig med god tid 

i de ulike hverdagsaktivitetene. 

Med dette som utgangspunkt ønsker vi å bruke tid på: 

AKTIVITET HVA MÅL 

Bringesituasjon Ta imot foreldre og barn i 

garderoben. 

Alle skal føle seg 

velkommen, og føle at de 

har blitt møtt og sett når de 

kom i barnehagen, dette 

skaper trygghet. Skape et 

godt samspill med 

foreldrene og få informasjon 

som er nødvendig. Hjelpe 

barnet og den voksne til å få 

en fin avskjed. 

Hentesituasjon Gi informasjon om barnet 

spesielt og om dagen 

generelt. 

Si «hade» til alle. 

Foreldresamarbeid – gjøre 

foreldrene trygge på at vi 

har sett barnet gjennom 

dagen. 

Garderoberutiner Barna skal trene på og kle 

av og på seg. Finne frem de 

de trenger og holde rede på 

tingene sine. Vente på 

tur/hjelp. 

Bli selvstendige og føle 

mestring over egen innsats. 

Ta hensyn til andre.  

Språkstimulering og 

begrepslære.  

Toalettrutiner  Dovaner, håndvask og 

stellerutiner. 

Gode dovaner, kjenne når 

det er på tide å gå en tur på 

do. God hygiene – hvordan 

vasker vi hendene skikkelig. 

Språk og begrepslæring. 

Matsituasjon/kjøkkenrutiner Hjelpe til med matlaging og 

dekking av bord. 

Håndtering av matvarer. 

Rydde opp. Samtaler og 

kommunikasjon. 

Dekke behovet for sult og 

tørst. Skape gode matvaner 

og holdninger til mat. Barns 

medvirkning. Vente på tur. 

Språk og begrepslæring. 

Fellesskapsfølelse. Skape ro 

rundt spisesituasjonene. 

Ryddetid Rydde opp etter endt 

aktivitet. 

Lære barna å ta vare på 

tingene vi har, og at alt har 

en fast plass. Skape gode 

holdninger om hvordan vi 

behandler sine egne og 

andres ting. 
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Soverutiner / Hviletid Legge til rette for sovetid 

for de minste, og hviletid 

for de største. 

Skape gode rutiner som gir 

trygget og ro. La barna 

erfare at kropp og hode har 

behov for en pause i løpet 

av dagen. 

Tur Legge til rette for gode 

turopplevelser. 

Skape positive holdninger 

og glede av å gå på tur. Få 

kunnskap om naturen og 

hvordan vi skal ta vare på 

den. Utvikle motoriske 

ferdigheter. 

Samlingsstund Skape fellesskap 

Trene konsentrasjonen 

Turtaking 

Utvikle språket 

Styrke jeg – følelsen 

Samlingsstunden gir barna 

en felles, positiv opplevelse 

som styrker samhørigheten i 

barnegruppa. 

Skape gruppetilhørighet ved 

å samles om noe felles. Alle 

har muligheten til å bli høst. 

Utvikling av 

kommunikasjon, språk og 

tekst.  

Sosial kompetanse – 

hvordan opptrer man i en 

gruppe med flere som 

gjerne vil være en del av 

samtalen. 

 

 

 


