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Innleiing  

 

Velkommen til Sagvåg barnehage avdeling Nysæter 

 

 

Barnehagen er ei pedagogisk verksemd som skal planleggjast og vurderast. Barn 

og føresette har rett til å medverka i desse prosessane. Målet med barnehagen 

som pedagogisk verksemd er å gi barna eit tilrettelagt tilbod i tråd med 

barnehagelova og rammeplanen. For å oppnå dette skal barnehagen vera ein 

lærande organisasjon, og det pedagogiske arbeidet skal vera grunngitt i 

barnehagelova og rammeplanen. 

 

Planlegging gir personalet grunnlag for å tenkja og handla langsiktig og 

systematisk i det pedagogiske arbeidet. Planlegginga skal bidra til kontinuitet og 

progresjon for enkeltbarn og barnegruppa. Planlegginga synleggjer korleis 

barnehagen tolkar og realiserer rammeplanen, og skal vera utgangpunkt for 

refleksjon og utvikling av verksemda.  

 

Planlegginga må vera basert på kunnskap om trivselen til barn og den allsidige 

utviklinga deira, både individuelt og i gruppe. Ho skal òg vere basert på 

observasjon, dokumentasjon, refleksjon, systematisk vurdering og samtalar med 

barn og føresette. 

 

Barnehagen skal utarbeida ein årsplan. I tillegg skal det utarbeidast planar for 

kortare og lengre tidsrom og for ulike barnegrupper etter behov. Årsplanen er ein 

arbeidsreiskap for barnehagepersonalet og dokumenterer vala og grunngivingane 

til barnehagen. Årsplanen kan gi informasjon om barnehagens pedagogiske 

arbeid til myndigheitsnivåa, samarbeidspartane til barnehagen og andre 

interesserte.  

 

 

 

 

Styraren skal leie prosessen med å utarbeida årsplanen. Årsplanen skal 

fastsetjast av samarbeidsutvalet i barnehagen. Årsplanen skal visa korleis 
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barnehagen vil arbeida for å omsetja formålet og innhaldet i rammeplanen og dei 

lokale tilpassingane i pedagogisk praksis. Årsplanen skal mellom anna visa 

korleis barnehagen arbeider med omsorg, leik, danning og læring. Her må også 

progresjon tydeleggjerast. Ein skal synleggjere korleis medverknaden frå barn og 

føresette vert teken inn i planleggingsarbeidet, og korleis barnehagen vurderer 

det pedagogiske arbeidet sitt. Det skal òg koma fram korleis barnehagen 

arbeider med tilvenning av nye barn og sikrar samarbeid og samanheng med 

skulen. 

Frå Rammeplanen, kap.7 

 

Barnehagen si årsplan har eit tidsperspektiv på 1 år og følgjer barnehageåret. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Styrar Sagvåg barnehage avdeling Nysæter 

- Irene Nilsen Vinje - 
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Sagvåg barnehage, avdeling Nysæter   

er ein kommunal barnehage. 

Me har 32 barn fordelt på 2 avdelingar, ei småbarnsavdeling; Veslefrikk og ei 

storavdeling. Storavdeling er delt i to grupper; Kvitebjørn og Tyrihans 

 

 

For 2021-2022 er fordelinga slik: 

 

 

 

 

 

Personalet: 

Styrar: 60% adm.tid 40% på avdeling 

320% pedagogar 

380% fagarbeidarar 

80% ekstraressurs 

100% lærling 

 

 

 

 

 

 

Fordeling barn 2021/2022: 

Barn fødd Gruppe: 

2019/2020: 10 Veslefrikk  

2017/2018: 14 Kvitebjørn 

2016: 8 Tyrihans 
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Matilbudet vårt: 

 Grovt brød og knekkebrød med pålegg 

 Fiskekaker, pølser og supper til turmat 

 Frukt og grønsaker kvar dag 

 

 

 

 

 

 

 
DAGSRYTMEN VÅR 

 

06.30    
Barnehagen opnar –  
Frileik felles på huset 

 

08.15  
Fleksifrukost 

09.00 – 09.30 Overgang til avdelingane 
morgonsamling 

09.30 – 11.30   
Gruppetid: 

Inne/uteaktivitetar 
Tur 

11.30 

10.30 

Lunsj på gruppene 

Liten avdeling 
 

12.00-13.30 Gruppetid 
 

13.30-14.00 Felles tid / Måltid med frukt og 

knekkebrød 

16.15 

 
 

Barnehagen stenger 
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Tradisjonane våre: 

Me har brannvernveke der me høyrer om Bjørnis, Eldar og Vanja, etterfulgt av 

fokus på fyrstehjelp og naudetatar. Ved juletider markerar me Lucia, og me har 

grautfest med nissebesøk. Me markerar Samenes dag og Barnehagedagen. I 

forkant av 17. mai øver me oss med tog og leiker her i barnehagen. Ved 

påsketider går me på påskeeggjakt og har påskelunsj i barnehagen. 

Dette er me ekstra stolt av: 

 Barn-hjelper-barn-aksjon (Forut) i okotber/november; Barna lagar 

eigne produkt som me sel i barnehagen. Barna sel lodd og inviterar til 

kafè. Alle pengane me får inn går uavkorta til Forut. 

 Karnevalsprosjektet vårt startar januar og endar i ein karenvalfest i 

slutten av februar. Barna vel sjølv kva dei vil vere ut i frå tema og lagar 

sine eigne kostymar og instrument av material som gjerne har hatt ein 

annan funksjon før. Me har fokus på gjenbruk. 

 Fem-på-topp-turar for 5-åringane som skal byrje på skulen. Dei bestig 5 

lokale fjelltoppar. Me avsluttar med diplomfest. 

 Sommarfest i juni for barn med familiar. Barna opptrer og viser seg i 

karnevalskostyma. Medalje og rose-sermoni for førskulebarna som har sitt 

siste år i barnehagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt til Forut 
Karneval i sjølvlaga kostymar 

På veg til Kattnakken Sommarfest 



8 
 

Lokale satsingar 

Me tek utgangspunkt i språkplanen til Stord kommune og satsinga på eit 

inkluderande barnehagemiljø. 

 

Eit inkluderande barnehagemiljø  

Barnehagen skal aktivt leggje til rette for utvikling av vennskap og sosialt 

fellesskap. Sjølvkjensla til barna skal støttast, samtidig som barna får hjelp til å 

meistre balansen mellom å dekkje sine eigne behov og ta omsyn til andre sine 

behov. Barnehagen skal gi gode vilkår for leik, vennskap og barna sin eigen 

kultur. Personalet skal støtte barnas initiativ til samspel og bidra til at alle skal få 

medverke i leiken. 

Eit satsingsområde der me legg vekt på: 

 Omsorgsfulle relasjonar og oppleving av å høyre til. 

 Å fremje helse, trivsel, leik og læring hos alle barn.  

 Å legge til rette for ein barnehagekvardag der vennskap og leikande 

fellesskap står i fokus. 

 Trygt og godt psykososialt barnehagemiljø. 

 Barn sin medverknad i barnehagefellesskapet. 

 Positivt klima og gode førebileter for barn og vaksne. 

 Emosjonell støtte og sosial utvikling. 

 Godt foreldresamarbeid. 

 

Eit språkmiljø med fokus på samspel og kommunikasjon mellom barn og 

vaksne 

Språkmiljøet er fundamentet i språkarbeidet. Barnehagen sitt språkmiljø 
forstår ein som det heilskaplege samspelet og kommunikasjonen mellom barn og 
vaksne, i tillegg til aktivitetar, pedagogiske opplegg, materiell og fysisk 

tilrettelegging av rom og utstyr. Tryggleik og omsorg i relasjonen mellom barn 
og vaksne og gode språkmodellar, er kjernen i eit språkmiljø som støttar barn si 

språkutvikling. Personalet er viktige som språklege førebilete. Systematisk arbeid 
rundt språkutvikling medverkar til framgang både på kort og lang sikt. 

Av ulike grunnar kan barn trenge støtte til det verbale språket og det å forstå 

barn og vaksne i det daglege.  

Me nyttar ASK som står for alternativ og supplerande kommunikasjon. Dette vil 

vere naudsynt for nokre barn, og ei støtte for andre. Alle barn vil dra nytte av 
alternativ supplerande kommunikasjon og det vert ein systematisk måte å jobbe 
på. 
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Eit satsingsområde der me legg vekt på: 

 Å aktivt støtte barnas språk- og kommunikasjonsferdigheter slik at dei 

inkluderast i barnefellesskapet. 

 Gje barna samtale- og leikestøtte gjennom dagen. 

 Gje barna erfaring med å uttrykke seg slik at andre forstår, og erfare å 

forstå andre. 

 Legge til rette for eit variert, inkluderande og utviklande språk- og 

læringsmiljø for alle barn. 

 Digitale verktøy som bidreg til barnas leik, kreativitet og læring 

 Godt foreldresamarbeid. 

 

 

 

REKOM – Regional kompetanseheving i barnehage 

Regional ordning er regjeringa si satsing på kompetanseutvikling i barnehage, og 

ordninga skal sikre alle barn eit likeverdig barnehagetilbod av høg kvalitet. Ein 

viktig føresetnad for å sikre god kvalitet i barnehagetilbodet er at tilsette i 

barnehagane har den kompetansen som trengs. Barnehagar kan ha behov for 

kompetanseutvikling på eit område, og samstundes ha gode kvalitetar på andre 

felt.  

Me vil auke kompetansen hjå dei tilsette i høve språkleg utvikling og inkludering i 

barnehagen med støtte i digitale verktøy.  
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Med bakgrunn i satsingsområda har me valt vårt årstema. 

 

Årstema i Sagvåg barnehage : 

Språkleg utvikling og inkludering ved hjelp av digitale 

verktøy 

 

 

MÅL: KRITERIAR: 

Mål for barna: 
 

 Styrke språket slik at alle barn er godt 

rusta for å bli inkludert i leik og 
fellesskapet  

 
 Gje barna erfaring med å bruke 

alternative og supplerande 

kommunikasjonsmåtar (ASK) 
 

 Barn skal blir kjent med og bruke 
digitale verktøy 

 

 

 
 
Barna deltek i leik og aktivitetar 

 
 

Barna kan kommunisere med 
barn og vaksne 

 

Barna finn støtte i bileter og 
symbol (ASK) på avdelinga, 

garderoben, under måltid og ved 
hjelp av digitale verktøy 
 

Mål for dei vaksne: 

 
 Vaksne skal legge til rette for at barn 

kan kommunisere ved hjelp av ASK. 
 

 Vaksne skal gi barna felles 

leikereferansar som til dømes frå bøker 
og temaarbeid slik at dei kan delta i 

leik. 
 

 Dei vaksne skal bruke digitale verktøy i 

det pedagogiske arbeidet. 
 

 Alle vaksne i barnehagen jobbar aktivt 
for at barna opplever fellesskap og blir 

inkludert. 
 

 

 
Vaksne skal sørge for at symbol 

og bileter er tilgjengeleg.  
 
Vaksne skal inspirere til leik ved 

hjelp av bøker og digitale 
verktøy. 

 
Dei vaksne har kunnskap om 
bruk av digitale verktøy, og 

nyttar desse aktivt i pedagogisk 
arbeid.  

 
Alle vaksne skal vere aktive og 

merksame og observere barn i 
leik og aktivitetar. 
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Miljøfyrtårnbarnehage 
Miljøfyrtårn er eit sertifiseringsordning som dokumenterar verksemder sin 

miljøinnsats og at verksemda viser samfunnsansvar. 

«Barna skal lære å ta vare på seg sjølve, kvarandre og naturen. Berekraftig 

utvikling omfattar natur, økonomi og sosiale forhold og er en føresetnad for å 

ta vare på livet på jorda slik vi kjenner det. Barnehagen har derfor ei viktig 

oppgåve i å fremje verdier, haldninger og praksis for mer berekraftige 

samfunn» (Rammeplan for barnehage, s.10) 

Eit satsingsområde der me legg vekt på: 

 La barna medverke i å dyrke grønsaker, plante frø,  

 La barna medverke på sanking ute i naturen 

 Matlaging av råvarene barna har dyrka, hausta eller sanka 

 Plukke og sortere avfall i nærmiljøet vårt 

 Ha jamleg fokus på matsvinn 

 Samle naturmateriale til bruke i leik og aktivitetar 

 Nytte gjenbrukmateriale i det årlege karnevalet vårt. 

 Redusere bruken av papir 

 

 

ÅRSHJUL 2021/2022
Sagvåg barnehage, avd. Nysæter

Januar og februar 

Bok                 Karneval

Mars og april

Påskeaktivitetar

Barnehagedagen 
m/utstilling og  

aktivitetar

Mai og juni

Sommarfest

Avslutning 5-på topp

August og 
september

Tilvenning

Vennskap 

Kjensler

Naudetatar

Oktober og 
november

Forut

FN-dag

Desember

Advent

Lucia

Nissefest

Årstema:
Språklig utvikling 

og inkludering 
med hjelp av 

digitale verktøy

Fagområder:

• Kommunikasjon, 
språk og tekst 

• Kropp, rørsle, mat og 
helse 

• Kunst, kultur og 
kreativitet 

• Natur, miljø og 
teknologi 

• Mengd, rom og form

• Etikk, religion og 
filosofi 

• Nærmiljø og samfunn

Satsingsområder

 Eit Språkmiljø med 
fokus på samspel og 

kommunikasjon 
mellom barn og vaksne

-

 Bærekraftig utvikling, 
ta vare på seg sjølv, 

kvarandre og naturen

 Digitale verktøy

 Eit inkluderande
Barnehagemiljø med fokus 
på leik, læring, trivsel og 

helse
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KAP 1   

 

Omsorg 
«Omsorg er ein føresetnad for at barn skal vere trygge og trivast, og for at dei 

skal utvikle empati og nestekjærleik.» (Rammplan for barnehagen, kap. 3) 

 

MÅL 
 

TILTAK 
Konkret tiltak for å nå målet 

KJENNETEIKN 
Kva er til stade når 

Barn som 
trivs, er 

trygge og 
opplever å 

høyre til i 
barnehagen 

- Me møter barna med 
varme, er tydelege og 

grensesettande.  
- Me justerer oss etter 

barnet og tek barnet 
sitt perspektiv. 

- Me viser interesse for 

det barnet gjer. 
- Me ser barnet og 

anerkjenner det. 
- Me observerer og 

verdset barna sine  

omsorgshandlingar.  

o Barna viser omsorg for 
kvarandre. 

o Barna veit korleis dei skal 
utvikla venskap. 

o Barna har venner i 
barnehagen.  

o Barna gler seg til å koma i 

barnehagen. 
 

 

 

 

 

 

Progresjon: 

 

TRINN MÅL TILTAK   KJENNETEIKN 

Trinn 

1 

- Barn 
opplever 

tryggleik i 
barnehagen. 

- Barna syner 

ulike 
kjensler. 

- Barn tek 
imot trøyst. 

- Barn utviklar 
tillit til seg 
sjølv og 

andre. 
- Barn syner 

glede og 
engasjement 
ved sitt 

- Legge til rette for 
tilvenning i barna, -

og føresette sitt 
tempo. 

- Minimum 2 dagar 

tilvenning og 
oppstartsamtale 

fyrste dagen. 
- Kvart barn får 

primærkontakt i 
tilvenningsperioden. 

- Legge til rette for 

nok søvn og kvile 
tilpassa barnet sitt 

behov. 
- Tilsette tek barnet 

sitt perspektiv og er 

- Barna opplever å 
bli gitt tid til å 

tryggast.  
- Barna søkjer 

trøyst og 

rettleiing og 
kommuniserar i 

møte med leik  
og nye 

opplevingar. 
- Barn utforskar 

leike- og 

læringsmiljøet i 
samhandling 

med andre barn 
og vaksne. 
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opphald i 
barnehagen.  

på gulvet saman 
med barna. 

- Stellsituasjonen 

skal vere prega av 
god tid og ro. 

- Legge til rette for 
smågrupper i leik 
og aktivitetar. 

- Varme og 
anerkjennande 

vaksne som aktivt 
nyttar språk for å 
setje ord på barna 

sine kjensler. 

Trinn 

2 

- Barn syner 

evne til å 
vere 

merksam, 
og viser 
forståing for 

eigne og 
andre sine 

kjensler. 
- Barn som 

viser 

empati. 
- Barn som 

inkluderer 
andre. 

- Varme, tydelege og 

grensesettande 
vaksne som støttar 

og vegleiar barnet 
sine ulike 
kjensleuttrykk. 

- Vaksne som 
anerkjenner barn 

sin kjensler og 
justerer handlingar 
ved behov. 

- Vaksne rosar barna 
når dei viser 

omsorgsfulle 
handlingar framføre 

ferdigheitar. 
- Me brukar 

julekalender og 

bursdagar til å 
saman fremje 

barna sine sterke 
sider. 

- Tydelege vaksne 

som viser at me 
ikkje aksepterar 

krenkande atferd. 
- Vaksne som 

rollemodellar for 

inkludering. 
- Vaksne deltek 

aktivt i samtale 
med barn. 

- Vaksne er 

merksame 
- Legge til rette for 

smågrupper i leik 
og aktivitetar 

- Barna syner 

evne til å trøyste 
og hjelpe andre i 

ulike situasjonar. 
- Barn som 

utviklar evna til å 

justere sine 
handlingar i 

samband med 
kjensler. 

- Barn som 

inkluderer andre 
i leik. 

- Alle barn har 
nokon å leike 

med i 
barnehagen. 
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- Me nyttar 
kartleggingmetoden 
«bussen» til Trygg i 

felleskap 

 

 

KAP 2  Danning 
 

«Barnehagen skal oppmuntre barna til å vere prøvande til og nysgjerrige på 

omverda og bidra til å leggje grunnlaget for modig, sjølvstendig og ansvarleg 

deltaking i demokratiske fellesskap.» (Rammplan for barnehagen, kap. 3) 

MÅL 

 

TILTAK KJENNETEIKN 

Barn som 

utviklar seg 
til 
sjølvstendige 

og 
ansvarlege 

deltakarar i 
eit 
demokratisk 

fellesskap 
 

- Me skal legge til rette 

for at barna får 
meiningsfylte 
opplevingar  

- Me støttar barna si 
identitetsutvikling og 

positiv sjølvforståing  
- Me fremjer mangfald 

og ulikskap 

- Me anerkjenner barn 
sine meiningar og 

oppmodar dei til å 
fremje dei. 

o Barna deltek aktivt i 

aktivtetar og opplegg 
fremjer eigne meiningar 
og interesser  

o Barna viser evne til kritisk 
tenking  

o Barna viser forståing for 
felles verdiar og normer  

o Barn viser evne til 

turtaking 
o Autoritative vaksne som 

tek barn på alvor 

 

Progresjon:  

TRINN MÅL TILTAK   KJENNETEIKN 

Trinn 1 - Barna skal 

oppleva at 

barnehagen 

er ein trygg 

stad og vera.  

- Barna skal 

oppleva at 

dei vert 

høyrt sett, 

og at deira 

følelsar vert 

tekne på 

alvor. 

- Vaksne som er 

varme og 

grensesetjande i 

møte med barna. 

- Me øver på 

turtaking. 

- Anerkjenner barn 

for atferd me 

ynskjer meir av. 

- Vaksne som set 

ord på handlingar, 

følelsar og 

kroppspråk. 

- Barn som er trygge 

på omgjevnadane og  

i samhandling med 

andre. 

- Barn som utforskar 

verda rundt seg på 

ein trygg og god 

måte. 

- Eit autoritativt 

barnehageklima, der 

barna møter varme 

og grensesetjande 

vaksne 
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- Vaksne som legg 

til rette for 

meiningsfulle 

opplevingar. 

- Vaksne er gode 

rollemodellar. 

Trinn 2 

 

- Barna skal 

oppleva 

tilhøyrsle til 

samfunnet, 

naturen og 

kulturen. 

- Barna skal 

oppleva 

livsmeistring. 

- Barna skal 

kunna setje 

grenser for 

seg sjølv, og 

samstundes 

ta omsyn til 

andre. 

- Barna skal få 

ei større 

forståing for 

seg sjølv og 

verda rundt 

dei. 

- Vaksne som er 

varme og 

grensesetjande i 

møte med barna. 

- Vaksne som 

fremje mangfald 

og ulikskapar. 

- Me anerkjenner 

barna sine innspel 

uavhengig av 

språkferdighetar. 

- Me oppmodar 

barna til å komme 

med eigne 

meiningar, idear 

og tankar. 

- Me hjelper barna 

til å ta ansvar for 

eigne ting, og 

rydde opp etter 

leik og måltid. 

- Barna er 

ordenshjelp med 

ansvar. 

- Vaksne som legg 

til rette for at 

barna får trena på 

sosial 

kompetanse. 

- Vaksne som 

utfordrar barna 

sin tenking og 

innbyr dei til 

etiske samtalar. 

- Eit autoritativt 

barnehageklima, der 

barna møter varme 

og grensesetjande 

vaksne. 

- Barn som utviklar ei 

sunn og god 

sjølvregulering. 

- Barn som gjennom 

meiningsfulle 

opplevingar brukar 

heile seg i  

utforskinga av nye 

ting, i leiken og 

læringa. 

- Barn som tileignar 

seg sosial 

kompetanse i 

relasjon med andre. 
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KAP 3  Leik 
 

«Leiken skal ha ein sentral plass i barnehagen, og eigenverdien til leiken skal 

anerkjennast.» (Rammplan for barnehagen, kap. 3) 

 

MÅL 
 

TILTAK KJENNETEIKN 

- Barn som 
opplever 
glede, 

humor, 
spenning og 

engasjement 
gjennom 
leik, åleine 

og saman 
med andre. 

- Me organiserer 
rom, tid og 
leikemateriale i 

tråd med barna 
sine interesser og 

behov.  
- Me er varme, 

tydelege og 

grensesettande, og 
deltek i barna sin 

leik.  
- Me tek initiativ til 

leik og bidreg 
aktivt til eit 
inkluderande 

leikemiljø. 

o Barna har 
leikekompetanse og 
deltek i leik med andre  

o Barna viser humor, 
glede og engasjement 

når dei er i leik med 
andre. 

o Barna inkluderer andre 

i leiken. 
o Barna er kreative og 

utfaldar seg i leiken. 
 

 

 

Progresjon: 

TRINN MÅL TILTAK   KJENNETEIKN 

Trinn 1 - Barna skal 
utvikle god 

sosial 
kompetanse 
gjennom  leik 

og samspel 
med andre 

barn.  
- Barna skal 

oppleve glede 

og humor 
gjennom 

leiken. 
- Barna skal ha 

høve til å 
utvikle 
vennskap. 

gjennom 
leiken. 

- Me har ein 
dagsrytme som 

gir barna god tid 
til leik 

- Me varierar 

leikemiljøet ut i 
frå barna sin 

modning og 
interesser. 

- Gi barna felles 

leikereferansar. 
- Barna skal ha 

god tumleplass. 
- Alle vaksne  er 

merksame, 
inspirerande og 
aktivt 

deltakande i 
barna sin leik. 

- Vaksne som 
er aktive i 

leiken med 
barna. 

- Vaksne som 

observerer, 
støttar og 

rettleiar barna 
i leiken. 

- Barn som 

viser trivsel 
og glede i 

leiken. 
- Vaksne som 

aktivt bidreg 
til at alle barn 
kjem inn i 

leiken. 
- Vaksne som 

stoppar alle 
former for 
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- Me legg til rette 
for små 
leikegrupper. 

mobbing og 
krenkingar. 

 

Trinn 2 
 

- Alle barn skal 
ha nokon å 

leike med. 
- Barna skal få 

utvikle leike-
kompetansen 
sin. 

- Barna skal få 
erfaring med å 

forholda seg til 
reglar og 
leikekameratar. 

- Barna skal 
utvikle god 

sosial 
kompetanse 
gjennom  leik 

og samspel 
med andre 

barn. 
 

- Vaksne som 
fremjar eit 

inkluderande 
miljø der alle 

barn kan delta 
og erfare glede i 
leiken. 

- Me prioriterar 
den frie leiken 

og set av tid til 
leik. 

- Me legg til rette 

for tilgang til 
variert 

leikemateriell. 
- Vaksne som 

organiserer rom, 

tid og 
leikemateriale 

for å inspirere til 
ulike typar leik 
og utvikling. 

- Vaksne som 
gjev barna felles 

erfaringar og 
opplevingar som 

stimulerer til leik 
- Vaksne legg til 

rette for små 

leikegrupper  

- Alle barn er 
aktivt med i 

leiken. 
- Barna viser 

glede og 
engasjement i 
leiken. 

- Deltakande 
vaksne som 

gjev impulsar 
til leiken.  

- Vaksne som 

aktivt bidreg 
til at alle barn 

kjem inn i 
leiken. 

- Vaksne som 

stoppar alle 
former for 

mobbing og 
krenkingar. 

 

 

 

 

KAP 4  Læring 
 

«Nysgjerrigheit, kreativitet, og vitelyst skal anerkjennast, stimulerast og leggjast 

til grunn for læringsprosessane. Barna skal få undersøkje, oppdage, og forstå 

samanhengar, utvideperspektiv og få ny innsikt.» 

(Rammplan for barnehagen, kap. 3) 

 

MÅL 
 

TILTAK KJENNETEIKN 

- Barn med 
leike- og 

lærelyst. 
 

- Me legg til rette for 
at barna får bidra i 

eiga og andre si 
læring.  

o Barna utforskar og 
brukar lærings- og 

leikemiljøet 
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- Barn som 
har positiv 
sjølvkjensle 

og tru på 
eiga 

meistring. 

- Me anerkjenner 
barna sine initiativ, 
kreativitet og evner 

i formelle og 
uformelle 

læringssituasjonar. 
- Me har eit fysisk 

lærings- og 

leikemiljø som 
inviterer til 

utforsking, læring 
og meistring. 
 

o Barna er kreative og tek 
initiativ i leik og eige 
læring  

o Barna reflekterer og 
syner interesse for tema  

 

Progresjon: 

TRINN MÅL TILTAK   KRITERIUM 

Trinn 1 - Barna skal 

møte eit 

mangfald av 

aktivitetar 

som 

stimulera til 

gode felles 

opplevingar, 

som igjen gir 

kompetanse 

innan 

samspel og 

leik. 

- Vaksne skal 

leggje til rette for 

ein meiningsfull 

kvardag. 

- Vaksne skal 

leggje til rette for 

at barna får møta 

utfordringar 

tilpassa alder, 

modning og 

interesser. 

- Vaksne skal legga 

til rette for at 

barna får utvikla 

god sosial 

kompetanse. 

- Vaksne legg til 

rette for at barna 

får bruke heile 

kroppen og alle 

sansar i 

læringsprosessen. 

- Vaksne legger til 

rette for at barna 

skal møte nye 

opplevingar og 

meistring. 

- Barn som er trygge i 

leik og 

samspelsituasjonar. 

- Barn som syner 

interesse for leik og 

aktivitetar på 

gruppa. 

- Barn som utvikler 

god sosial 

kompetanse. 

- Barn som er nyfikne 

og interesserte. 
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Trinn 2 
 

- Barna skal få 

utfordringar 

med 

utgangs-

punkt i deira 

interesser, 

kunnskap og 

dugleikar. 

- Barna skal 

læra å bli 

sjølvstendige 

ut ifrå eigne 

føresetnadar 

og 

moglegheiter. 

- Vaksne skal 

leggje til rette for 

at barna kan få 

bruke heile seg i 

læringsprosessen. 

- Vaksne skal legge 

til rette for 

prosjektarbeid 

som tek 

utgangspunkt i 

barna sine 

interesser.  

- Vaksne legg til 

rette for at barna 

skal få utfordre og 

utforske 

naturlovane. 

- Vaksne tek barna 

sitt perspektiv og 

legg til rette for 

undring og 

utprøving saman 

med barna. 

- Barn som utforskar 

og bruker lærings- 

og leikemiljøet. 

- Barns om tek initiativ 

i leik og eiga læring. 

- Barn som reflekterer 

og syner interesse 

for tema. 

- Barn som er nyfikne 

og interesserte. 

- Barn som stiller 

mange spørsmål. 

 

KAP 5  Venskap og fellesskap 
 

« Sosial kompetanse er ein føresetnad for å fungera godt saman med andre og 

omfattar ferdigheiter, kunnskapar og haldningar som blir utvikla gjennom sosialt 

samspel.» (Rammplan for barnehagen, kap. 3) 

 

MÅL 
 

TILTAK KJENNETEIKN 

- Barn som  
opplever ein 

barnehagekvardag 
der leik, felleskap 

og venskap står i 
fokus. 

- Barn som 

opplever at dei er 
ein viktig del av 

fellesskapet.  
- Barn som 

opplever eit 

barnehagemiljø 

- Autoritativt klima 
(prega av varme, 

omsorg og 
grenser) 

- Me støttar barna 
sine initiativ til 
samspel og 

deltaking i 
fellesskapet.  

- Me legg til rette 
for arenaer der 
barna opplever 

samhandling og 

o Barna har evne til å 
oppretta og halda på 

venskap.  
o Barna deltek i det 

sosiale fellesskapet  
o Barna syner empati 

for kvarandre. 

o Barna viser glede av å 
vere i felleskapet. 

o Barna har nokon å 
leike med i 
barnehagen. 
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som er fritt for 
krenking og 
mobbing.  

deltaking i 
fellesskapet.  

- Barna skal ha 

nokon å leike 
med. 

- Barna møter 
vaksne som 
engasjerer seg i 

leik og 
felleskapet. 

o Barna blir inkludert i 
felleskapet. 
 

 

 

KAP 6  Kommunikasjon og språk  
«Barnehagen skal vera bevisst på at kommunikasjon og språk påverkar og blir 

påverka av alle sider ved barnet si utvikling.»  

(Rammplan for barnehagen, kap. 3) 

 

MÅL 
 

TILTAK KJENNETEIKN 

- Barn som 
utviklar evna 

til å 
produsere og 

bruke 
språket, for å 
forstå og for å 

kommunisere 
med andre.  

- Barn som 
kommuniserer 
og lyttar til 

kvarande.  

- Me nyttar alternativ 
og supperande 

kommunikasjon(ASK), 
og dialog i samspel 

med barna. 
- Me nyttar dialog i 

samspel med barna. 

- Me gjev barna 
positive og varierte 

erfaringar med bruk 
av språk. 

- Me brukar dagstavler 

for å gje barna 
forutsigbarhet i 

kvardagen. 
- Me legg til rette for 

aktivitetar som 

fremjer 
kommunikasjon og 

heilskapleg 
språkutvikling. 

- Me brukar 

observasjon t.d. TRAS 
for å fange opp barn 

som har ulike former 
for kommunikasjons-
vanskar. 

- Kompetanseheving av 
tilsette; språkløype 

(udir) og ASK. 

o Barna nytter 
språket for å 

uttrykkje 
meiningar, tankar 

og kjensler 
o Barna har eit 

vokabular som er i 

tråd med den 
kognitive utviklinga 

deira 
o Barna er språkleg 

aktiv i leik og 

aktivitetar med 
barn og vaksne  
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KAP 7  Barn sin medverknad 

 

« Barnehagen skal sikre barna sin rett til medverknad ved å leggje til rette for og 

oppmuntre til at barna kan få gi uttrykk for kva dei synest om den daglege 

verksemda i barnehagen.» (Rammplan for barnehagen, kap. 4) 

 

MÅL 
 

TILTAK KJENNETEIKN 

- Barn skal 
møtast 
med 

respekt og 
bli 

anerkjent 
for 
synspunkt 

og 
kjensler. 

- Varme og tydelege 
vaksne.  

- Me ser, høyrer og 

tek barn sine innspel 
og uttrykk på alvor. 

- Me legg til rette for 
at barna kan 
medverke, ut frå 

alder og modning. 
- Me legg til rette for 

små grupper slik at 
alle barn skal få 
vere med å 

medverke i 
kvardagsituasjonar, 

i leik og aktivitetar.  
- Vaksne skal sørge 

for at alle barn skal 

få delta i samtalen, 
vere med i leik, vere 

aktiv i samling. 
- Barnesamtale om 

trivsel og tryggleik i 

barnhagen. 

- Me brukar 

pedagogisk 

dokumentasjon og 

synleggjer barna 

sine meiningar og 

tankar. 

- Romslege planar slik 

at barn kan vere 

med å medvirke i 

dei, og det som blir 

bestemt. 

 

o Barna si medverknad 
syner att i planar, 
dokumentasjon og 

vurdering. 
o Barna deltek i 

planlegging, 
dokumentasjon og 
vurdering av innhaldet i 

barnehagekvardagen i 
tråd med modning.  

o Engasjerte og aktive 
barn i leik og aktivitetar. 

o Barna er deltakande i 

samtalar i 
kvardagsituasjonar, leik 

og samling. 
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KAP 8  Samarbeid mellom heimen og barnehagen 

«Barnehagen skal i samarbeid og forståing med heimen vareta barnas behov for 

omsorg og leik og fremje læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.» 

(Rammeplan for barnehagen, kap. 5) 

 

Mål: 

 Gjennom open og god dialog skal personalet i Sagvåg barnehage, saman 

med føresette, planlegge og evaluere tilbodet som til ein kvar tid gis  i 

barnehagen. 

 

Slik gjer me det: 
• Leggja grunnlag for respekt, lojalitet og toleranse. 

• Ha ein god og tydeleg dialog  med føresette om det som er viktig  for barnet. 
• Ha tid  til den daglege kontakten  ved bringe og hentesituasjonen slik at den 

vert eit viktig bindeledd mellom barn, foreldre og personalet. 

• Vera nettverksskapande ved å arrangera foreldresamkomer gjennom året  
• Vera tydelege i høve våre forventningar til foreldresamarbeid. 

• Foreldremøter 2 gonger i året.  
• Foreldresamtaler 2 gonger i året  

• BTI- Betre tverrfagleg innsats:  Stord kommune har fokus på medverknad 
og samarbeid med føresette i arbeidet med barn og unge. Betre 
Tverrfagleg Innsats, ein  tverrfagleg samhandlingsmodell,  sikrar openheit, 

oppfølging, løysing og dokumentasjon rundt dette arbeidet. 
 

 

 

 
For og sikra samarbeidet med heimen skal barnehagen ha eit foreldreråd og eit 

samarbeidsutval.  
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KAP 9 Overgangar 
Gjennom barna sitt opphald i barnehagen vil dei møta på ulike overgangar.  

Barnehagen har ansvar for å leggja til rette for og ha planar for overgangane. 

 

9.1 Når barnet begynner i barnehagen 

«Barnehagen skal i samarbeid med foreldra leggje til rette for at barnet kan få 
ein trygg og god start i barnehagen. Når barnet begynner i barnehagen, skal 

personalet sørgje for tett oppfølging den første tida, slik at barnet kan oppleve 
tilhøyrsle og føle at det er trygt å leike, utforske og lære.» 

(Rammplan for barnehagen, kap. 6) 
 

 

Mål: 

Barn og foreldre møter barnehagen og eit personale som er klar for å ta imot dei 

og som legg til rette for ein god barnehagestart for barnet. Barnehagen skal ha 

ein tett dialog med foreldre om deira barn. 

 

Slik gjer me det: 

 Foreldremøte for nye yngste barna om våren før dei byrjar.  

 Barnehagen sender ut informasjon til foreldre, og inviterer barn og 

foreldre inn til besøksdag i barnehagen før barnet byrjar. 

 Pedagog som skal ha ansvar for barnet tek kontakt med foreldre og 

avtaler oppstartstidspunkt for barnet i barnehagen. 

 Dei første dagane barnet er i barnehagen er det tett dialog mellom 

pedagogen og foreldre om kor lange dagar og kor mange dagar foreldra 

skal vera med barnet i barnehagen.  

 Personalet skal alltid lytta til foreldre når det gjeld barnet deira. Foreldra 

er ekspertane på sitt eige barn. 

 Forelder som treng rettleiing i høve tilvenning i barnehagen, får dette av 

pedagogen som har ansvaret for barnet deira. 

 Tilbod om startsamtale ein av dei første dagane i barnehagen 

 

 

 

9.2 Overgangar i barnehagen 

«Personalet skal sørgje for at barnet og foreldra får tid og rom til å bli kjende 

med andre barn og anna personale når eit barn byter barnegruppe.» 

(Rammeplan for barnehagen, kap. 6) 
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Mål:  

Barnet og foreldra skal ha ei god oppleving av  overgangen til ny gruppe. Barnet 

og foreldre skal førebuast godt på denne overgangen. 

 

Slik gjer me det: 

 Våren før barna skal over i ny gruppe vert dette teke opp og samtala om i 

barnegruppa. 

 Dersom eit barn av ymse grunnar byter gruppe i løpet av året, vert dette 

gjort i tett dialog med foreldre. Det føl ein trygg og kjent vaksne med 

barnet i overgangen til barnet er trygg i den nye gruppa.  

 

 

9.3 Overgangen mellom barnehage og skule 

 
 

«Barnehagen skal i samarbeid med foreldra og skulen leggje til rette for at 
barnet kan få ein trygg og god overgang frå barnehage til skule, og eventuelt til 

skulefritidsordninga.» (Rammeplan for barnehagen, kap. 6) 
 
Barn og foreldre skal oppleva at både barnehage og skule gjer sitt beste for å 

skapa kontinuitet og samanheng i overgangen frå barnehage til skule og 
skulefritidsordning. Overgangen skal siste året i barnehagen til første året på 

skulen sjåast på som ein samanhengande prosess. Dei ulike aktivitetane skal 
synleggjerast og gje meining for barna og føresette. 
 

Stord kommune har plan for overgang frå barnehage til skule.  
 

Mål: 

Formålet med planen er å sikra at alle barn får ein likeverdig, trygg og 

meiningsfull overgang frå barnehage til skule og skulefritidsordning.  

Slik gjer me det: 

Barnehagen leverer ei mappe til skulen med informasjon om kva barnet sjølv 

meiner at skulen og SFO skal få vite og kva barnet tenkjer om å byrje på skulen.  

 Pedagogisk leiar i dialog med føresette skriv ned korleis barnet fungerar i 

sosialt samspel med andre, barnet si språklege utvikling, barnet si motoriske 

utvikling og andre ting som skulen bør vite som er til det beste fro barnet.  

 Førestette skriv under på samtykke før mappa vert levert til skulen. 

 I mai/juni er det ”bli kjent dagar” saman med føresette på skulen. 

 



25 
 

KAP 10  Barnehagen som pedagogisk verksemd 
«Barnehagen skal vere ei pedagogisk verksemd som skal planleggjast og 

vurderast. Barn og foreldre har rett til å medverke i desse prosessane. Målet med 
barnehagen som pedagogisk verksemd er å gi barna eit tilrettelagt tilbod i tråd 

med barnehagelova og rammeplanen. For å oppnå dette skal barnehagen vere ein 
lærande organisasjon, og det pedagogiske arbeidet skal vere grunngitt i 

barnehagelova og rammeplanen.» (Rammeplan for barnehagen, kap. 7 ) 

 

 

10.1 Planlegging 

«Planlegging gir personalet grunnlag for å tenkje og handle langsiktig og 

systematisk i det pedagogiske arbeidet. Planlegginga skal bidra til kontinuitet og 

progresjon for enkeltbarn og barnegruppa.»  

(Rammeplan for barnehagen, kap. 7) 

Slik gjer me: 

 God møtestruktur   

 Planleggja i tråd med innhald i barnehagen sin Årsplan  

 Utarbeida periodeplanar og prosjektplanar – NB: barnemedverknad 

 Ved behov utarbeida planar for oppfølging av enkeltbarn 

 

 

10.2 Vurdering 

 

«Hovudformålet med vurderingsarbeidet er å sikre at alle barn får eit tilbod som 

er i tråd med barnehagelova og rammeplanen. Vurderingsarbeidet skal byggje på 

refleksjonar som heile personalgruppa er involvert i. Felles refleksjonar over det 

pedagogiske arbeidet kan gi personalet eit utgangspunkt for vidare planlegging 

og gjennomføring.» (Rammeplan for barnehagen, kap. 7) 

Barnehagen vurderer regelmessig det pedagogiske arbeidet.  

Planlegging

Gjennom-føring

Doku-
mentasjon

Vurdering

Korrigering
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Slik gjer me: 

 Pedagogisk leiar vurderer  gjennomføringa av periodeplanane 

 Møtestruktur som sikrar at alle tilsette får ta del i planlegging og vurdering 

av det pedagogiske arbeidet 

NB: barnemedverknad 

 Barnesamtalar 

 

 

10.3 Dokumentasjon 

«Dokumentasjon av det pedagogiske arbeidet skal inngå i barnehagen sitt arbeid 

med å planleggje, vurdere og utvikle den pedagogiske verksemda.»  

(Rammeplan for barnehagen, kap. 7) 

Slik gjer me: 

 praksisforteljing 

 Systematisk observasjon  

 Foto 

 Teikning 

 IST Direkte 

 

10.4 Tilrettelegging av det allmennpedagogiske tilbodet for 

barn som treng ekstra støtte 

«Barnehagen skal sørgje for at barn som treng ekstra støtte, tidleg får den 

sosiale, pedagogiske og/eller fysiske tilrettelegginga som er nødvendig for å gi 

barnet eit inkluderande og likeverdig tilbod.»  

(Rammeplan for barnehagen, kap. 7) 

 

Slik gjer me: 

 Smågrupper 

 Varierte og tilpassa planar  

 Bruka Betre tverrfagleg innsats (BTI) 

 Dersom det er grunn til å tru at barnet ikkje kan få dekt behova sine 

innanfor det allmennpedagogiske tilbodet: opplysa føresette om retten til å 

krevje ei sakkunnig vurdering av om barnet har behov for 

spesialpedagogisk hjelp 

 Syta for at barn som får spesialpedagogisk hjelp vert inkludert i 

barnegruppa og i det allmennpedagogiske tilbodet 
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Barnehagen som ein lærande organisasjon 

Målet med barnehagen som pedagogisk verksemd, er å gi barna eit tilrettelagt 

tilbod i tråd med barnehagelova og rammeplanen. For å oppnå dette skal 

barnehagen vere ein lærande organisasjon, og det pedagogiske arbeidet skal 

vere grunngitt i barnehagelova og rammeplanen. (Rammeplanen) 

Slik gjer me: 

Barnehagen er ein lærande organisasjon der heile personalet observerer, skal 

reflektere over, og drøfte faglege og etiske problemstillingar. Personalet skal 

oppdatere seg fagleg og vere rollemodellar for kvarandre.  

Tilsette presenterer fagstoff på personalmøter, pedagogisk leiarmøte og 

avdelingsmøter for å byggje bru mellom teori og praksis. 

Barnehagen skal gjennom eit felles kompetanseløft; REKOM der me føl 

språkløype «brobyggeren» og kompetansepakke «Digital praksis».  

Barnehagen er eit profesjonelt læringsfellesskap som: 

 er opne for kvarandre sine innspel og har kultur for å dela kunnskap 

og erfaring. Er lojale mot det som er blitt bestemt i fellesskap. 

 arbeider kunnskapsbasert og har evne til å tenkja nytt når det er 

påkrevd. 

 

KAP 11  Arbeidsmåtane til barnehagen 

«Arbeidsmåtane skal vareta barna sitt behov for omsorg og leik, fremje læring 

og danning og gi barn høve til å medverke. Personalet skal ta i bruk varierte 

arbeidsmåtar, og arbeidsmåtane skal tilpassast til enkeltbarn, barnegruppa og 

lokalmiljøet.» (Rammeplan for barnehagen, kap. 8) 

Slik gjer me: 

 Tek utgangspunkt i barna sine erfaringar, interesser, synspunkt og initiativ 

i det daglege arbeidet i barnehagen og ved val og gjennomføring av tema 

og prosjekt 

 Veksla mellom spontane og planlagde aktivitetar 

 Tilpassa storleiken på barnegruppene ut frå aktivitet  

 Stimulera barna si undring og evne til å stilla spørsmål, søkja oppleving, ta 

initiativ og meistra nye ting 

 Aktiv bruk av barnehagen sitt nærmiljø  

 Jamleg vurdera om val og arbeidsmåtar bidreg til å realisera rammeplanen 
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11.1 Progresjon 

«Alle barna skal kunne oppleve progresjon i barnehageinnhaldet, og barnehagen 

skal leggje til rette for at barn i alle aldersgrupper får varierte høve til leik, 

aktivitetar og læring.» (Rammeplan for barnehagen, kap. 8)  

Slik gjer me: 

 Barnehagen utarbeider progresjonsplan for: 

o Innhald og arbeidsmåtar 

o Tilgang på leiker, utstyr og materiale 

o Fysisk leike- og læringsmiljø   

Planen tek omsyn til barna sine erfaringar, interesser, kunnskapar og 

ferdigheiter.  

 

11.2 Digital praksis 

«Den digitale praksisen til barnehagen skal bidra til leik, kreativitet og læring. 

Bruk av digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet skal støtte opp om barna sine 

læreprosessar og bidra til å oppfylle rammeplanen sine føringar for eit rikt og 

allsidig læringsmiljø for alle barn.» (Rammeplan for barnehagen, kap. 8) 

Slik gjer me: 

 Barna får bruka og utforska ulike digitale verktøy Barna får oppleve ulike 

digitale verktøy saman med andre, i skapande prosessar, og dermed sjå 

moglegheiter til å gjere ting på andre og nye måtar, samt ivareta barna 

sin nysgjerrighet, undring og forsking 

 Barna får kjennskap til ulike måtar å nytta digitale verktøy  

 Barna og personalet brukar saman digitale verktøy ved dokumentasjon  

 Samtala og reflektera i lag med dei eldste barna om digital dømmekraft, 

t.d. kva det betyr å ta bilete av andre 

 Rekom som kompetansehevingsprosjekt med fokus på digitale verktøy 

 Små delprosjekt på dei ulike avdelingane 

 Me utøver digital dømmekraft som regulerer innhald, mengde og praksis 

 legge til rette for at barn utforsker, leiker, lærer og sjølv skapar noko 

gjennom digitale uttrykksformer. 
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PROGRESJONSPLAN 
Sagvåg barnehage 
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Progresjon  

 

«Progresjon i barnehagen inneber at alle barna skal utvikle seg, lære og oppleve 
framgang. Alle barna skal kunne oppleve progresjon i barnehageinnhaldet, og 
barnehagen skal leggje til rette for at barn i alle aldersgrupper får varierte høve 

til leik, aktivitetar og læring. Personalet skal utvide og byggje vidare på barnas 
interesser og gi barna varierte erfaringar og opplevingar. Barnehagen skal 

leggje til rette for progresjon gjennom val av pedagogisk innhald, arbeidsmåtar, 
leiker, materiale og utforming av fysisk miljø. Barn skal få utfordringar som er 
tilpassa erfaringane, interessene, kunnskapane og ferdigheitene sine». 

(Rammeplan 2017) 
 

 

I Sagvåg  barnehage byggjer me vårt pedagogiske grunnsyn på å kunne møte 

alle barn ut frå deira individuelle behov, og vårt mål om gje eit tilbod som 

speglar progresjon frå gjennom heile barnehagetida.  I tillegg til årsplanen vår 

har me utarbeida ein fagleg progresjonsplan innan dei fleste områda i 

rammeplanen.  Denne er vegleiande, - ikkje førande for personalet.  Det er viktig 

og naudsynt at personalet får nytta sitt faglege skjønn i utarbeiding og tilpassing 

av våre pedagogiske planer i samsvar med deira kjennskap til enkeltbarn, 

barnegruppa, interesser, lokal tilpassing, ulike resursar og organisering. Viktigast 

av alt er at barn og føresette får høve til å delta og å aktivt medverka med 

innspel, idear og si eiga kompetanse i tilnærminga vår til dei ulike fagområda.   

 

Barnehagen sine fagområder  

I følge Rammeplan for barnehager skal vi arbeide med 7 fagområder. I 

aktiviteter og temaopplegg jobbes det som regel med flere områder samtidig. Vi 
skal sikre at barna får erfaringer og opplevelser fra alle områdene og vi skal sikre 

at de opplever progresjon i aktivitetene.  
Vår progresjonsplan beskriver derfor hva vi skal gi barna som sikrer at de får 

erfaring nok til å utvikle ferdigheter innenfor et vidt læringsfelt. Dette er 

ferdigheter som igjen er viktig for å delta i leik og sosialt samspill. Gode og 

varierte opplevelser er viktig for å skape glede, nysgjerrighet og utvikling. 
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Kommunikasjon, språk og tekst 

uttrykkjer kjensler, tankar, meiningar og erfaringar på ulike måtar  
• bruker språk til å skape relasjonar og delta i leik, og som reiskap til å løyse 

konfliktar  
• vidareutviklar omgrepsforståinga og bruker eit variert ordforråd  
• leiker, improviserer og eksperimenterer med rim, rytme, lydar og ord  

• møter eit mangfald av eventyr, forteljingar, segner og uttrykksformer  
• opplever spenning og glede ved høgtlesing, forteljing, song og samtale  

• utforskar og gjer seg erfaringar med ulike skriftspråklege uttrykk, til dømes 

leikeskrift, teikning og bokstavar, gjennom lese - og skriveaktivitetar». 

(Rammeplan 2017) 

 

Kva bør barna få erfaring med, og korleis legg me til rette? 
 

 
 

 

Dei yngste barna 

 

 

Dei mellomste barna 

 

 

Dei eldste barna 

 Bli lest høgt for  

 Leik med ord/lydar  

 Bli kjend med symbol  

(ASK) 

 Leik med gestar og 

miming 

 Konkretisering av ord, 

songar og forteljingar 

 Song, rim, regler, 

instrument 

 Benevne  

 Leik med ord, gestar og 

miming 

 Nytta peiking 

kommunikativt 

 Erfaringar kring eg/meg 

og min/mitt 

 Merksam på ulike syns- 

og hørselsinntrykk der 

peiking vert nytta 

kommunikativt 

 Bøker, eventyr, song, 

rim, regler.og andre 

språkstimulerande 

aktivitetar 

 Titt-titt-leik 

 

 Leik med 

gradbøying av 

adjektiv 

 Leik med ord og 

lydar  

 Bruke symbol (ASK) 

på dagstavler og 

peike-prate bok. 

 Bøker med lengre 

tekst, færre bilete 

 Eigne forteljing og 

fabulering 

 Snakkepakken året 

rundt 

 Bursdagsbarnet vel 

bok/eventyr 

 Leike med rim og 

rytme, tøyse med 

språket 

 Øve på å lage 

forteljingar  

 Øve på å sette ord 

på egne tankar om 

det barnet er 

opptatt av. 

 

 Tal og språksprell-

pedagogisk program 

 Rim og reglar 

 Lydbøker, biletbøker og 

fortsettelsesbøker 

 Bursdagsfeiring: 

Adjektivforteljing  

 Tankekart før prosjekt 

og «min tur» 

 Skrive tekstar til 

teikningar 

 Lage eigne 

eventyr/forteljing 

 Bli kjende med lokale 

forfattarar sine bøker 

 Bøker med lengre tekst, 

færre bilete 

 Bruke symbol (ASK) på 

dagstavler og peike-

prate bok. 
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Kropp, rørsle, mat og helse.  

 
«Vanar og handlingsmønster tek form alt frå tidleg alder av.  
Gode vanar som ein tileignar seg i barnehagealder, kan vare livet ut…  
Gjennom arbeid med kropp, rørsle, mat og helse skal barnehagen bidra 

til at barna  
• opplever trivsel, glede og meistring ved allsidige rørsleerfaringar, inne og ute, 

året rundt  
• blir kjende med eigne behov, får kjennskap til menneskekroppen og utviklar 

gode vanar for hygiene og eit variert kosthald  

• vidareutviklar motoriske ferdigheiter, kroppskontroll, koordinasjon og fysiske 
eigenskapar  

• opplever å vurdere og meistre risikofylt leik gjennom kroppslege utfordringar  
• blir trygge på eigen kropp, får ei positiv oppfatning av seg sjølve og blir kjende 
med sine eigne kjensler 

• set grenser for sin eigen kropp og respekterer andre sine grenser  
• får innsikt i kvar maten kjem frå, matproduksjon og vegen frå mat til måltid» 

(Rammeplan 2017) 
  

Kva bør barna få erfaring med, og korleis legg me til rette? 

 
 

 

Dei yngste barna 

 

 

 

Dei mellomste barna 

 

 

Dei eldste barna 

 Faste måltid og gode 

rutinar for handvask 

 Gode stelle- og 

soverutinar 

 Rom for aktiv og 

grovmotorisk leik 

 Erfaring med å gå i 

ulendt terreng 

 Bruke pinsettgrep 

 Oppleve å ete ute  

 Erfaring med ulike 

grunnrørsler, krabbe, 

rulle og klatre 

 

 

 

 

 Musikkleik med 

dramatisering, rytme 

og dans 

 Hinderløype i skogen og 

inne i barnehagen 

 Oppleve mestring med 

kroppen, eg vert betre 

når eg øver meg 

 Dotrening 

 Kroppen vår 

 Erfaring med å gå i 

ulendt terreng 

 Oppleve å ete ute 

 Gode rutinar for 

handvask 

 

 Utforsking av naturen 

og turar i nærmiljøet 

 5 på topp, gymsal 

 Kasta og ta i mot stor 

ball 

 Knivkultur- respekt og 

ferdigheter for/med 

kniv 

 Tenne bål og lage mat 

ute 

 Gode rutinar og 

oppmuntre/støtte til å 

klara seg sjølv på 

toalettet/garderoben. 

 Kropp og grenser 
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Kunst, kultur og kreativitet 
 

«Opplevingar med kunst og kultur i barnehagen kan leggje grunnlag for  

tilhøyrsle, deltaking og eige skapande arbeid. I barnehagen skal barna 

få estetiske erfaringar med kunst og kultur i ulike former og organisert på måtar som gir 

barna høve til utforsking, fordjuping og progresjon. 

Gjennom arbeid med kunst, kultur og kreativitet skal barnehagen bidra til at 

barna  

• har tilgang til ting, rom og materiale som støttar opp om dei leikande og estetiske 

uttrykksformene  

• bruker fantasi, kreativ tenking og skaparglede  

• får arbeide med inntrykk og kjensler i møte med kunst, kultur og estetikk gjennom 

skapande verksemd ute og inne  

• møter eit mangfald av kunstnariske og kulturelle uttrykksformer og utforskar og deltek 

i kunst-og kulturopplevingar saman med andre  

• bruker ulike teknikkar, materiale, verktøy og teknologi til å uttrykkje seg estetisk  

• kjenner seg glade og stolte over si eiga kulturelle tilhøyrsle» (Rammeplan 2017) 

Kva bør barna få erfaring med, og korleis legg me til rette? 

 

 

 

 

Dei yngste barn 

 

Dei mellomste barna 

 

Dei eldste barna 

 Utforske ulike 

teikne- og 

malingsuttrykk 

 Erfaring med 3-

dimensjonale 

materiell 

 Song, sangleiker 

med enkel 

handling 

 Enkel 

dramatisering 

med kroppen 

 Songar med 

kvardagslege 

ord, innhald og 

enkel handling 

 Uttrykke ulike 

kjensler, bli 

forstått 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Teikna menneske og dyr 

 Songar med fleire vers 

 Erfaring/utforsking av/ med 

data i kreative prosessar 

 Erfaring med 

teikne/maleteknikk 

 Erfaring med 

sekundærfargar/primærfargar 

 Erfaring med lokale  

kulturbegivenheter 

 Utforske og få erfaring med 

ulike materiale, også remida/ 

«verdilaust» materiale 

 Lære songar, være delaktig i 

musikk 

 Enkel dramatisering med 

kroppen 

 Bevegelsesleik til musikk 

 

 Medvitne teikneuttrykk- 

planlegging 

 Blyantgrep 

 Klippe etter ein strek 

 Laga eigne forteljingar 

med byrjing og slutt 

 Varierte dramauttrykk, 

song- og regellleikar 
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Natur, miljø og teknologi 

 
«Opplevingar og erfaringar i naturen kan fremje forståing for eigenarten til 
naturen  

og barna sin vilje til å verne om naturressursane, bevare det biologiske 
mangfaldet  

og bidra til berekraftig utvikling. 
 
Gjennom arbeid med natur, miljø og teknologi skal barnehagen bidra til 

at barna  
• får oppleve og utforske naturen og mangfaldet i naturen  

• får gode friluftslivopplevingar året rundt  
• får oppleve, utforske og eksperimentere med naturfenomen og fysiske lover  
• får kjennskap til naturen og berekraftig utvikling, lærer av naturen og utviklar 

respekt og gryande forståing for korleis dei kan ta vare på naturen  
• får kunnskap om dyr og dyreliv  

• lagar konstruksjonar av ulikt materiale og utforskar kva moglegheiter reiskapar 
og teknologi kan by på  

• får kjennskap til livssyklusen til mennesket» (Rammeplan 2017) 

 
 

Kva bør barna få erfaring med, og korleis legg me til rette? 
 
 

 

Dei yngste barna 

 

 

 

Dei mellomste barna 

 

 

Dei eldste barna 

 Sanse i naturen og 

inne. 

 Utforske 

leikeplassen og 

skogen vår, innfor 

og utfor gjerdet. 

 Leik med sand og 

vatn. 

 Sanse naturen ut frå 

meg sjølv. 

 

 

 

 

 

 

 

 Oppdaga 

naturfenomen 

 Måling og veging 

 Undra oss i skogen 

vår  

 Så/hauste eiga 

avling – erfaring 

med kor mat kjem 

frå. 

 Leika og utforska 

gjenbruksmateriell, 

samla nytt 

 Registrering av 

endringar i naturen 

 Sortering av ulike 

materiell(berekraftig 

utvikling) 

 

 Naturvern og 

gjenvinning. 

 Naturfenomen som 

barna er opptekne 

av. 

 Bruk av digitale 

verktøy med 

utforsking av 

teikning, skriving og 

pedagogiske spel.  

 Utforsking av tema. 
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Tal, rom og form  
 
 «Fagområdet handlar om å oppdage, utforske og skape strukturar  
og hjelper barna til å forstå samanhengar i naturen, samfunnet og universet. 

 
Gjennom arbeid med mengd, rom og form skal barnehagen bidra til at 
barna  

• oppdagar og undrar seg over matematiske samanhengar  
• utviklar forståing for grunnleggjande matematiske omgrep  

• leiker og eksperimenterer med tal, mengd og teljing og får erfaring med ulike 
måtar å uttrykkje dette på  

• erfarer og samanliknar storleikar i omgivnadene  

• bruker kroppen og sansane for å utvikle romforståing  
• undersøkjer og kjenner igjen eigenskapar ved former og sorterer dei på 

forskjellige måtar  
• undersøkjer og får erfaring med å løyse matematiske problem og opplever 

glede ved matematikk» (Rammeplan 2017)  

 

 

 

Kva bør barna få erfaring med, og korleis legg me til rette? 
 
 

 
 
Dei yngste barna 

 

 
 
Dei mellomste barna 

 
 

Dei eldste barna 

• Kimsleik 

• Finn like 

• Samanlikne 

størrelsar;   stor-

liten, opp-ned, ein-

mange 

• Putteboks 

• Turtaking 

 Utforsking av leiker 

og andre gjenstande   

puslespel 

 Rekkefølgje i leik, 

aktivitetar og på 

friluftsdagane. 

• Kopiera enkle figurar 

• Peiketelling og 

erfaring med 

telleremsa opp til 10 

• Tid; I går, i dag, i 

morgon 

• Måling og veging   

• Arbeid med ulike 

størrelsar og formar 

(døme ; sirkel, 

rektangel, trekant.) 

• Kimsleik 

• Spel med terning, 

fargar/tal 

• Forståing av 

preposisjonar, 

over/under osv.. 

• Puslespel med ulik 

vanskelighetsgrad 

 Øve og lære å 

spele utan 

vaksenstøtte/følgje 

faste speleregler 

 Erfaring med 

tid/klokka 

 Telje, parkopling 

 Kjenne til begrep 

innan geometriske 

former 

 Rom i rommet- 

 Tilrettelagte 

aktivitetar 

/temaarbeid 

 Tal og språksprell-

pedagogisk 

program 

 Avansert 

konstruksjonsleik 
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Etikk, religion og filosofi     

    
«Etikk, religion og filosofi er med på å forme korleis vi oppfattar verda og 
menneska,  

og pregar verdiar, normer og haldningar. 
 

Gjennom arbeid med etikk, religion og filosofi skal barnehagen bidra til 
at barna  
• får kjennskap til grunnleggjande verdiar i kristen og humanistisk arv og 

tradisjon og blir kjende med religionar og livssyn som er representerte i 
barnehagen 

• utforskar og undrar seg over eksistensielle, etiske og filosofiske spørsmål  
• får kjennskap til, forstår og reflekterer over grunnleggjande normer og verdiar  
• får forståing for at det finst mange ulike måtar å forstå ting på og leve saman 

på  
• utviklar interesse og respekt for kvarandre og forstår verdien av likskapar og 

ulikskapar i eit fellesskap» (Rammeplan 2017) 
 
 

Kva bør barna få erfaring med, og korleis legg me til rette? 
 
 

 
 
Dei yngste barna 

 

 
 
Dei mellomste barna 

 
 

Dei eldste barna 

• Meg, meg sjølv og 

andre. 

• Erfaring med å dele 

med andre. 

• Hjelpe til i daglege 

gjeremål. 

• Erfare å bli forstått. 

• Få hjelp og støtte til 

å skiljast frå 

foreldra. 

• Erfaring med å dele 

med andre. 

• Erfaring med å ta 

enkle val. 

• Øve på å vise 

omsorg, medkjensle 

og trøyste andre 

som er lei seg. 

 

 

 

• Erfaring i å ta val, og 

stå i valet ein har 

gjort ei stund. 

• Samarbeide med 

andre. 

• Prøve noko nytt, og 

takle utfordringar. 

• Øve på å være i 

fokus. 

• Reflektera over ulike 

spørsmål i lag. 

• Oppleva at det kan 

vera meir enn ei 

sanning. 

• Erfaring med andre 

sine kulturer/religion. 

• Øve på å sette ord på 

følelsar og tankar, 

kjenne igjen andre 

sine uttrykk for 

følelsar, i samling, leik 

og konfliktar. 

• Vente på tur, dela, ta 

hensyn til kvarandre, 

samarbeide i leik og 

spel. 

 

• Uttrykke kjensler 

som står i 

samsvar med 

situasjonen. 

• Erfaring med å 

«stå for» vala 

sine. 

• Saman finn me ut 

meir enn det eg 

gjer aleine. 

• Kyrkjevandring til 

jul. 

• Delta og ha 

ansvar for ei 

adventsstund, øve 

på å vere i fokus 

og oppleve 

fellesskap med dei 

andre barna i 

barnehagen. 
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Nærmiljø og samfunn 
Barnas medverknad i kvardagslivet i barnehagen legg grunnlaget for vidare 
innsikt i  

og erfaring med å delta i eit demokratisk samfunn. 
 
Gjennom arbeid med nærmiljø og samfunn skal barnehagen bidra til at 

barna  
• blir oppmuntra til å medverke i eigen kvardag og utviklar tillit til 

samfunnsdeltaking  
• erfarer at alle får utfordringar og like høve til å delta  
• utforskar ulike landskap, blir kjende med institusjonar og stader i nærmiljøet 

og lærer å orientere seg og ferdast trygt  
• blir kjende med lokalhistorie og lokale tradisjonar  

• blir kjende med ulike tradisjonar, levemåtar og familieformer  
• blir kjende med at samane er Noregs urfolk, og får kjennskap til samisk kultur  
• får kjennskap til nasjonale minoritetar» (Rammeplan 2017) 

 
Kva bør barna få erfaring med, og korleis legg me til rette? 

 
 

 

 
Dei yngste barna 

 

 
 

Dei mellomste barna 

 

 
Dei eldste barna 

 

• Samarbeide og leike 

saman med ulike 

barn på gruppa. 

• Markere ulike 

merkedagar. 

• Familien min.  

• Utanfor gjerdet. 

 

 

 

 

 

 

 

• Nærmiljøet. 

• Kva er eit kart? 

• erfare dyr og gardar 

i nærmiljøet.  

• Samarbeide og leike 

saman med ulike 

barn på gruppa. 

 

 Barna får ei forståing 

for at «eg» er ein del av 

eit større felleskap. 

 Opplever demokrati ved 

å vere med å 

bestemme. 

 Landet mitt/verda. 

 Samane.  

 Livet i gamle dagar. 

 Bli kjend med 

nærmiljøet og historiar i 

Sagvåg og Litlabø; til 

dømes tur til gruvene 

på Litlabø, saga i 

Sagvåg og Jensaneset. 
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Avd. Nysæter: 53403394 / 48110524         
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