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Avdelingene i Skogen 

Huldrene 0-2 
åringene 

Mosebarna 
3-4 åringene 

Spurvene 3-4 
åringene 

Maurtuen 0-2 
åringene 

Blåbærbarna 
0-2 åringene 

Haukene         
5 åringene 







SKOGEN PEDAGOGISKE PLATTFORM 

VÅR VISJON 

ALLE MED -INGEN 
UTENFOR 

NATUR OG 
AKTIVITET 

Barn I 
SAMSPILL 

med  
NATUREN 

KOSTHOLD 
OG HELSE  



PEDAGOGISK GRUNNSYN 

 

Som pedagoger og pedagogiske medarbeidere i skogen barnehage er vi opptatt av fleksibilitet 
og variasjon i hverdagen.  Vi ønsker å være stabile, trygge og lyttende voksne som ser hvert 
enkelt barn og inkluderer alle. I vår barnehage er barna selv med på å påvirke sin egen hverdag 
og derfor er ingen dager lik og ingen planer skrevet i stein. Fantasi og kreativitet får god 
boltreplass hos oss. 

 

Veien blir til mens vi går, fordi alle barn er unike og alle behov forskjellige. Vi jobber i gruppe 
samtidig som vi ser hvert enkelt barn som selvstendige og tenkende individer med egne verdier 
og ønsker. For å sikre barna progresjon i sin utvikling- og lærings kurve har vi i personalgruppen 
utarbeidet minstestandarder som sikrer at vi i skogen barnehage jobber målbevisst for gode 
utviklings muligheter for alle. 

Samarbeidet mellom barn og voksne blir bygget på gjensidig respekt og toleranse.  

FLEKSIBILITET 

VARIASJON 

FANTASI & 
KREATIVITET 

STABILE & 
TRYGGE 

LYTTENDE 
&INKLUDERENDE 

UNIKE & 
SAMLENDE 



I SKOGEN JOBBER VI MED  



Kosthold og 
helse  

Satsnings 
områder 

NATUR OG 
AKTIVITET 

Barn i 
Samspill med 

naturen  



    
Vi er opptatt av å utvikle barnets sterke sider ved obersvasjon, tilstedeværelse og 
samtaler med barnet for deretter lage grupper tilpasset hvert enkelt barn. På denne 
måten kan barnet bli gode på områder det finner utfordrende.  
Barnet blir bevisst på sine sterke sider og gjennom positive tilbakemeldinger styrker 
man barnets selvtillit. 

Engasjerte og aktive voksne. Hos oss får du voksne som bryr seg om deg og din 
utvikling, og som er eksperter på alle barn. Vi tilrettelegger, utfordrer, veileder og 
gleder oss  sammen med deg. Vi garanterer et pedagogisk tilrettelagt og variert 
tilbud. Vi voksen i barnehagen har et bevisst forhold til det etiske aspektet rundt vårt 
satsningsområde. 

Helhetlig læringssyn med fokus på lek. I skogen barnehage mener vi det er viktig å 
ha et helhetlig læringssyn med fokus på lek. Gjennom lek får barna utvikle 
egenkompetanse, nysgjerrighet, samarbeid, «latesom», gode læringsprosesser, 
venne-relasjoner og trivsel. Glade barn er trygge barn som igjen legger grunnlaget 
for lekende barn. Omsorg, lek og læring sees i sammenheng 
 
 
 
 
 
 



Danning, slik vi i skogen barnehage ser det. Rammeplanen for barnehagens innhold 
og oppgaver definerer danning som en livslang prosess som blant annet handler om å 
utvikle evner til å reflektere over egne handlinger og væremåte. Det blir lagt vekt på 
at danning skjer i samspill med omgivelsene. Barnet blir satt i sentrum for egen 
utvikling, og er en aktiv konstruktør av egen danning. Vi har et sosiokulturelt 
perspektiv på danning, som setter fokus på barnets sosiale miljø i samspill med 
barnet som individ. Gjennom å være, handle og delta i felleskap skaper barnet 
mening i sin verden. Omsorg, oppdragelse, lek og læring er en forutsetning for 
barnets danning. I tillegg er det viktig med gjensidige samhandlingsprosesser i lek og 
læring.  

 

Danning handler om et helhetlig syn på barnet og rommer blant annet utvikling, 
læring, omsorg, oppdragelse og sosialisering. Danning handler ikke om kulturell 
dannelse og manerer og en tankegang om at barnet skal bli opplyst og «sivilisert». 
Det handler om personlig formende prosess hos individet og et bevisst forhold til 
omgivelsene og seg selv. Danning er dermed knyttet til barnets identitetsutvikling. 

 
 

 

 



KOSTHOLD OG HELSE 
 

Et godt kosthold.  
Selv ikke en i Skogen barnehage kan leve på popkorn og sukkerspinn. Vi serverer tre måltider 
hver dag, med fokus på sunt og variert kosthold. Vi serverer to varme måltider i uken, frukt 
måltid hver dag og yoghurt en gang i uken. Vi jobber med fiskesprell, som tilsier at barna skal bli 
glad i fiskemat og være med å tilberede den.  
 
5 om dagen barnehage 
Vi i skogen barnehage ønsker å legge vekt på et sunt og variert kosthold. Derfor vil vi tilby frukt 
el grønnsaker til hvert måltid. Helsedirektoratet anbefaler alle å spise 5 porsjoner frukt, bær og 
grønnsaker om dagen, fordelt på halvparten frukt og grønnsaker. 
Vi vil tilby oppkuttet frukt og grønnsaker til frokost og lunsj også i tillegg til fruktmåltidet som vi 
har på slutten av dagen. Ved å spise mye frukt og grønt i barnehagen håper vi på å danne 
grunnlag for gode holdninger og sunt og godt kosthold som fremmer en god helse. sjekk 
hjemmesiden for 5 om dagen for info og tips   www.5omdagen.no  

  

http://www.5omdagen.no/
http://www.5omdagen.no/
http://www.5omdagen.no/
http://www.5omdagen.no/
http://www.5omdagen.no/
http://www.5omdagen.no/
http://www.5omdagen.no/


  
 

Fiskesprell-barnehage 
Fiskesprell er organisert gjennom folkehelsearbeidet i det enkelte fylke. Prosjektet er en del av 
regjeringens handlingsplan for et bedre kosthold i befolkningen, og et av målene med Fiskesprell 
er å utjevne sosiale forskjeller i kosthold. 
Målet med Fiskesprell er å øke kunnskapene om sjømatens ernæringsmessige fordeler og å gi de 
unge gode smakserfaringer. 
Sjømat inneholder alle de sentrale næringsstoffene som kroppen trenger, og er derfor en viktig 
del av kostholdet vårt. 
 

Hvordan vi skal jobbe med Fiskesprell: 
Barnehagen er en pedagogisk og helsefremmende institusjon. Barnehagens arbeid med helse, 
måltider, kosthold og hygiene er nedfelt i barnehageloven, rammeplan for barnehagen og 
forskrift for miljørettet helsevern i barnehager og skoler. I Skogen barnehage skal vi: 
Fortelle barna om hvor sunt fisk er og hvorfor man bør spise enda mer. 
Et av målene ved å tilby varmt måltid i barnehagen vår er at barna skal være med å tilberede 
maten. 
Ved å tilby barna fisk en gang i uken og fiskepålegg til brødmåltidene hver dag skaper vi et godt 
grunnlag for et sunt kosthold. Sjekk fiskesprells egen nettside for mer info og tips  
www.fiskesprell.no  

http://www.fiskesprell.no/
http://www.fiskesprell.no/
http://www.fiskesprell.no/
http://www.fiskesprell.no/
http://www.fiskesprell.no/


• Våre gode samarbeidspartnere. Vi kan nevne helsestasjonen,  statsped vest, 

barneverntjenesten, ppt, BUP,  Marthe Meo veiledning, hop vgs og aktuelle barneskoler.  
Samarbeidet er basert på  veiledning og fokus på barns beste. Vi er også praksisbarnehage for 
NLA høyskolen i Bergen. 

• Fleksibilitet, medvirkning og brukervennlighet. Vi strekker oss  langt 

for å ivareta barnas behov og tilpasse opplegget individuelt, hos oss står trivsel i høysetet. Vi 
ønsker at barn og foreldre skal gi uttrykk for sitt syn på den daglige virksomheten, og de får 
jevnlig muligheten til å delta i planlegging og vurdering av barnehagen. Vi har årlige 
undersøkelser fordi vi ønsker å høre foreldrenes mening om barnehagen vår. Vi får 
gjennomgående meget gode resultater og tilbakemeldinger.  Skogen barnehage er opptatt av 
å ha en åpen og god dialog med  barn og foreldre.  

• I skogen tilbyr vi foreldrene 2 samtaler pr år og foreldremøte 
Samtalene vil i hovedsak bygge på vårt dokumentasjons verktøy «Alle med» og andre 
observasjoner foretatt av barna gjennom barnehage hverdagen. Vi vil bruke mail og sms  som 
kommunikasjonsform, skrive «dagen i dag», men den viktigste dialogen blir i bringe og  hente 
situasjonen. Vi ønsker å formidle  hvordan barnet har hatt det i løpet av dagen. Vi  vil ha 
engasjerte foreldre som er aktiv og leser informasjon som blir sendt ut. Vi har egen 
hjemmeside www.skogenbarnehage.no som vi oppdatererrjevnlig med nyheter, bilder, 
aktuelle linker og månedsplaner. 

 

http://www.skogenbarnehage.no/
http://www.skogenbarnehage.no/
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FORELDRESAMARBEID 

Foreldrene er våre viktigste samarbeidspartnere og vi ønsker et nært og åpent samarbeid. Nye 
foreldre i Skogen barnehage gjennomfører en startsamtale ved oppstart i barnehagen. Dette er i 
tråd med kommunens modellkommuneprosjekt som vi følger. Et godt samarbeid mellom 
personalet og foreldrene er det beste utgangspunkt for arbeidet med barna. Det er viktig at 
foreldrene føler seg hjemme i barnehagen, og er trygge på at barna har et godt sted å være, og at 
de blir best mulig tatt vare på når det gjelder fysiske og psykiske behov. For å øke tett samarbeid 
med foreldrene i skogen barnehage har vi årlige sosiale sammenkomster i regi av barnehagen 
dette er; Høstfest, besteforeldre dag, påskefrokost og sommerfest. Vi har også et sterkt engasjert 
FAU som vi samarbeid med i forhold til å utvikle en god og trygg læringsarena for barn og voksne i 

Skogen barnehage.  



OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE 

Hver fredag har Haukene (avdeling for 5 åringene) førskolegrupper, hvor vi deler barna inn i 

grupper og rullerer mellom ulike oppgaver inne og ute, samt ikt. Oppgavene Haukene får 

varierer, og inneholder blant annet antall, rom og form, samt begreper og sammenligninger. 

Vi bruker internett for å finne relevant informasjon ihht tema, spiller spill og øver på å skrive 

navnet vårt. Eksperimentering, forskning og undring finner også sted i førskolegruppene. Vi 

vil at Haukene skal være godt forberedt til skolestart, og har fokus på overgang fra 

barnehage til skole hele året igjennom. Språkprell og skrivedans er to av metodene vi 

voksne bruker for å imøtekomme gleden Haukene har av lek med språk og finmotorisk 

skrivetrening. 

Hvert år reiser Haukene på en eventyrlig reise hvor vi har to overnattinger. En sosial og 
lærerik tur på alle måter. 

Vi følger kommunens rutiner for over- 

gang barnehage-skole i vårt arbeid med før- 

skolebarna,  se vår hjemmeside 

www.skogenbarnehage.no  

 

http://www.skogenbarnehage.no/
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BARNS MEDVIRKNING 
”Barna skal ha rett til medvirkning, tilpasset alder og forutsetninger ” 

Barnehageloven §1 Formål, 2. ledd. ”  

Vi i Skogen barnehage er opptatt av at barna skal få være med på planlegging av innholdet i 
barnehagehverdagen. Dette gjelder da spesielt på de største avdelingene. Det at barna blir tatt 
på alvor – at de får komme med ideer og blir respektert, og at dette igjen blir fulgt opp, gjør at 
barna former hverdagen sammen med oss voksne. Det kan f.eks være tema, prosjekter, turer, 
mat m.m.  

  

På de minste avdelingene blir fokuset mer på å gi barna trygghet, for så å være tilstede for å 
kunne tolke barnas kroppsspråk, før det verbale språket kommer. Her fungerer mer her-og-nå. I 
Samlingsstunder er barn medvirkende og deltagende i valg av sanger og i ulike dramatiseringer. 
De største barna kan få øve seg på å lede mindre sekvenser. Det fysiske miljøet inne og måten vi 
tilrettelegger her, er viktig i forhold til å fremme barns medvirkning. 

  

Vi voksne jobber mot å være mer observante for hva det er barna interesserer seg for - for så å 
kunne tilpasse planer og finne gode hverdagsaktiviteter sammen med dem. Det å ta barns 
perspektiv, ta dem på alvor, og ikke minst lage rom for dialog er et holdningsskapende arbeid 
som konstant er i utvikling.  

  

Det å la ulike typer materiell liggende tilgjengelig er med på å skape kreativitet. Å la barna bli 
kjent med forskjellig formingsmateriell, kan være med på å påvirke hvordan barna utvikler seg, 
prosjekter og leken. Det er de voksnes syn på barn som skaper rom for medvirkning, dette 
jobber vi med i Skogen barnehage.  



SPRÅKGRUPPER  ER NOE VI JOBBER MED PÅ ALLE AVD. 
 
Språket er i stadig utvikling og går ofte i bølger. Vi bruker språket aktivt hele tiden, både i 
samlingsstunder og i hverdagen ellers. I samlingen lager vi egne eventyr og fortellinger, vi lytter 
og skaper sammen. Vi har magiske bokser med egne eventyr som fasinerer og inspirerer til lek 
og samtale. Vi prøver alltid å benevne det vi ser rundt oss og skape rom for gode dialoger. Alt 
det vi gjør i hverdagen er med på å fremme språket så lenge en bruker språket aktivt. Barn 
lærer av gode rollemodeller som bruker språket men også klarer å lytte aktivt. Noen  av 
verktøyene vi bruker aktivt i språkgruppene våre er språksprell og snakkepakken. 
Språkutviklingen går i bølger og noen ganger lar enkelte lyder vente litt på seg. Da oppretter vi 
språkgrupper hvor vi hovedsakelig fokuserer på språk i mindre grupper. Vi leker med språket og 
”lokker” frem lydene. Vi øver på forståelsen av språket, konsentrasjon og leker sammen. Barna 
liker seg godt i språkgruppe og det er stas å få være med en voksen og noen få barn inn på et 
rom hvor vi leker og har det kjekt sammen. Hovedfokuset er ikke bare på språk men det å 
oppleve noe sammen, det å føle seg trygg og det å bli  akseptert. Hvis ditt barn får tilbud om 
språkgruppe vil du få beskjed om dette 



Språk aktiviteter 

Motorikk 
&språk hånd i 

hånd 



 
 

  

SKRIVEDANS. 
 

Dette begynner vi med når barna er 4 år. Her danser barna til ulike musikk stykker mens vi gjør 
ulike dansebevegelser i luften. De samme bevegelsene vi gjør i luften skal vi etterpå tegne på 
arket. Dette er en god øvelse for å fremme flytende skrivebevegelser og gir god konsentrasjon. På 
denne måten får de øvet seg på pinsett grepet og øker konsentrasjonen gjennom morsomme og 
kjekke øvelser til musikk. Skrivedans er noe vi vil gjøre i grupper men også med alle barna på 
avdelingen. På avd. 3-5 har vi et utsnitt av skrivedans programmet. Her plukker vi ut de øvelsene 
som passer den konkrete aldersgruppen og tilpasser de i henhold til vår aktivitet. Å følge 
skrivedans programmet fra begynnelse til slutt gjør vi først på førskolegruppen.  

 



For å sikre oss at barnehagen er i utvikling, er personalet engasjert og deltakende i ulike 
prosjekter. Skogen barnehage deltar i kompetanse-hevingsprosjektet knyttet til 
modellkommuneprosjektet i Askøy kommune «Klart vi kan vi skaper ringer i vann» med fokus 
på virksomhets  analyse av barnehagens planverk. 

  

• DET SKAL GJØRE OSS TYDELIGE  

• DET SKAL DRIVE OSS FRAMOVER MOT VISJONEN  

• DET SKAL HJELPE OSS TIL Å TA DE RIKTIGE BESLUTNINGENE  

 

Prosjektet strekker seg over 3 år og er igangsatt av Askøy kommune. Vi er nå inne i vårt 2 år 
med dette prosjektet og vi ser fremgang daglig i vårt pedagogiske arbeid i vår virksomhet. Vi er 
også tilknyttet  Askøy kommunes øvrige kompetansehevingsplan. 

 

Barnehagen har også et internt prosjekt rundt  temaet ergonomi, dette omhandler hvordan vi 
kan tilrettelegge det fysiske miljøet for personalet i barnehagen, for å fremme trivsel, skape et 
godt arbeidsmiljø i barnehagen samt å redusere sykefraværet.  



PILOTPROSJEKT «VI SPRENGER GRENSER» 

Personalet i skogen barnehage er med i et nasjonalt prosjekt i regi av Statsped som heter «Vi sprenger grenser». Intensjonen med 

prosjektet er å opparbeide god kunnskap og kompetanse om læring og utvikling til barn og elever med store sammensatte lærevansker og 

utviklingshemming. 

 ”Vi sprenger grenser” skal øke fokus om utdanningstilbudet til disse barna og elevene, og på den måten øke det faglige og sosiale utbytte 

deres i barnehage og skole. 

«Vi sprenger grenser» ble lansert i Meld. St. 18 (2012 -2011) Læring og fellesskap. Her blei det sett fokus på at barn og elever med store sammensatte 

lærevansker og utviklingshemminger blir møtt med for lite forventninger og for liten kompetanse i barnehage og skole. I oppdragsbrev fra 

Utdanningsdirektoratet 4. juli 2013 fikk Statped i oppdrag å gjennomføre 4 piloter knytt til ”Vi sprenger grenser”. 

Vår barnehage er en av disse 4 pilotene og målene for oss i dette prosjektet vil være at:  

• Barnehagen har stor forståing av «fokusbarnet» og målgruppen generelt 

• Barnehagen har kompetanse i god tilrettelegging for barn med store sammensatte vansker 

• Barnehagen har kunnskap og kompetanse om ASK (alternativ, supplerende kommunikasjon) 

• Barnehagen har kunnskap om lovverk, forvaltning og systemforståing. 

• Barnehagen har kompetanse på foreldreperspektivet 

• Barnehagen har en inkluderende praksis.  

• Barnehagen har kunnskap om kva læringsressurser og teknologi som vil være til hjelp i tilrettelegging for barn i målgruppa 

For å nå disse målene har vi veiledning i personalet sammen med prosjektleder hver mnd som blant annet omhandler video veiledning og ny teknologi, 

fag/temakvelder med og uten foreldre og kursing via Statsped.    

For mer informasjon om prosjektet se  www.stadsped.no  og vår hjemmeside www.skogenbarnehage.no  



Vi diskuterer og evaluerer kontinuerlig kvaliteten i det daglige samspillet vårt med barna. 
Observasjon og det enkelte barns sin trivsel er oppe til jevnlig vurdering. Hver uke har vi 
møter hvor vi går igjennom observasjoner og den praksisen vi gjennomfører i hverdagen.  
Månedsplaner og evaluering av planene blir vurdert og tatt med i betraktning for eventuelle 
endringer. Gjennom et tett samarbeid med styrer og pedagogisk leder blir både mnd plan 
og årsplan kontinuerlig vurdert. 
I tillegg har vi også  vurderings kanaler utenfra; foreldrerådet, SU og Askøy kommune. 
Vi gjennomfører foreldreundersøkelse som sier noe om hva foreldrene mener. Vi har også 
gruppearbeid på alle foreldremøter hvor foreldrene sier noe om sine forventninger til oss . 
Vi har et samarbeidsutvalg som treffes jevnlig og kommer med vurderinger fra foreldrene. 
I tillegg praktiserer vi både foreldresamtaler og gode samtaler med barna og personalet. 
 
Vi dokumenterer arbeidet vår kontinuerlig gjennom; 
Dagen i dag ( skriv med hva vi har gjort i løpet av dagen.) 
Visuelle utstillinger. 
Mnd plan og mnd referat.  
Bilde  på  TV skjerm i garderoben 
Plan for aktivitet skjema 
Hjemmesiden www.skogenbarnehage.no   

http://www.skogenbarnehage.no/


Fagområde 
0-2 år 

Kommuikasjon, 
språk og tekst 

Kropp, bevegelse 
og helse 

Kunst, kultur og 
kreativitet 

Natur, miljø og 
teknikk 

Etikk, religion 
og filosofi 

Nærmiljø og 
samfunn 

Antall, rom og 
form 

Mål Bruke språket i 
leken, ha 
blikkontakt, 
uttrykke egne 
ønsker, 
lytte/observere/gi 
respons, forholde 
seg til flere i 
gruppe 

Oppleve gleden 
av å bevege seg. 
Gå stødig, løpe 
og hoppe 
Spise og drikke 
selv 
Prøve å smake på 
ny mat 

Få oppleve 
dramatisering 
Bli kjent med ulike 
materialer 
Uttrykke egne 
ønsker 
Gjøre seg kjent 
med instrumenter 
Bli kjent med 
farger 

Oppleve naturen  i og 
utenfor barnehagen. 
Gå små turer. 
Begynnende 
kunnskap om vær og 
årstider. 
Kjennskap til ulike 
dyr og insekter 
Bli kjent med enkel 
teknikk 

Vise omsorg for 
hverandre  
Få begynnende 
forståelse for 
konsekvens av 
handling 
Få erfaring med 
juleevangeliet/ 
påskefortellingen 

 

Bli kjent med bhg`s 
avdeling og 
uteområde. 
Gå små turer i 
nærmiljøet 
Oppleve å være ute i 
naturen 
Utforske samme  
sted ved flere årstider 
 
17. mai markering. 

Gjøre seg kjent 
med kvadrat, 
trekant, 
rektangel, sirkel 
og tallene  1,2 
og 3 
Gjøre seg kjent 
med begreper 
(liten, stor, over, 
under) 

metode Samling 
Rim/regler/sanger 
Enkle fortellinger 
og eventyr 
 
Ha bøker 
tilgjengelig 
 

Gym 
Turer, gå i ulent 
terreng 
Grovmotorisk og 
finmotorisk 
bevegelses 
mønster 
La barna få velge 
pålegg selv. 
Smøre selv 

Male, tegne, 
modellkitt 
Dramatisere for og 
med barna 
Bøker 
Flanellograf 
Eventyr 
Musikksamling  
Utkledningstøy 

Tur 
Samlinger  
Lupe, 
forstørrelsesglass 
Sette på en cd, ta 
bilder, prøve seg 
på pc. 
 

Tenne lys i 
adventstiden. 
Trekke julekalender 
Nissefest 
Lucia frokost 
Juleaktiviteter 
Julesanger og jule 
evangeliet i samling 
 
Påskeaktiviteter 
Skattejakt 
Sanger 
Markere nytt liv 

Ha bilder av barna 
og familien på avd 
(MI) 
Turer innenfor og 
utenfor 
barnehagens 
område 
Nasjonalsangen 
Lære om flagget 

Puttekasser, 
duplo, klosser 
Eventyr 
Samling; rim og 
regler 

voksenrollen Være aktivt tilstede 
Gjenta, veilede, 
sette ord på ting. 
Oppfordre barna til 
å fortelle. 
Være bevisst 
kropps og 
talespråket , være 
konkret og tydelig 

Ta del i 
bevegelseslek, 
sangleker. 
Oppfordre barna 
til å”utfordre” 
seg selv. 
Ta del i måltidet, 
hjelpe til og vise 
barna. 

Ha materialer lett 
tilgjengelig 
La barna slippe 
til/ta del i samling 
Være lydhør 
barnas innspill 
Bruke/endre 
stemmeleiet og 
ansiktsuttrykk 

God tid! 
Undre seg 
sammen med 
barna. 
Oppmuntre og 
vise glede av å 
være ute 
Positiv til all slags 
vær 

Være positive og 
gode 
rollemodeller vise 
empati, gi 
forståelse  
Gi ros og 
anerkjennelse  
Samtale og 
åpenhet  
Respekt 

Være engasjert og 
undrende sammen 
med barna. 
Prate om familien 
Undersøke/ gjøre 
seg kjent med 
nærområdet 
Kunnskap om 
flagget og 
nasjonalsangen 

Benevne 
begrepene 
Telle med 
kroppen 
La barna få 
eksperimentere 
med vann, is, 
snø, sand m.m 
 





PROSJEKT:  
Meg selv på naturlekeplassen 

NÅR: September, Oktober og November  
HVEM: HULDRENE, MAURTUEN, BLÅBÆRBARNA 

MÅL: At barna blir kjente og trygge på hverandre.  
KOMMUNIKASJON, 
SPRÅK OG TEKST 

KROPP, BEVEGELSE OG 
HELSE 

KUNST, KULTUR 
OG KREATIVITET 

NATUR, MILJØ OG 
TEKNIKK 

ETIKK, RELIGION 
OG 
FILOSOFI 

NÆRMILJØ OG  
SAMFUNN 

ANTALL, ROM OG 
FORM 

 
Vi har fokus på 
eventyr, og vi vil 
dramatisere. Vi 
skal ha 
språksamlinger 
med 
munnmotoriske 
øvelser og 
begreper som går 
på ”meg selv” og 
”kroppen min”. 
 
Bruker «tegn til 
tale» 
 

 
Vi skal bruke 
skogen/naturlekeplassen 
i nærområdet vårt.  
Bevisstgjøring av 
kroppen, utprøving av 
motoriske ferdigheter.  
Høstens grønnsaker, 
frukt og bær.  

 
Vi har fokus på 
fargene gul og 
rød. Hva blir det 
når vi blander de? 
Maler på store 
flater ute, og på 
blader, steiner 
osv.  
 
Stofftrykk på t-
skjorter. Trykker 
med epler og 
poteter i høstens 
farger. Bruker de 
på trollfest  

 

 
Hvordan forandrer 
naturen seg om 
høsten? Høsting 
av naturens 
”godsaker”.  
Utvikle kjennskap 
og bevisstgjøring 
til kildesortering.  

 
Vi undrer oss 
sammen med 
barna og øver oss 
til å lytte; 
forskjellige lyder, 
stillhet og høre på 
andre.  

 
Vi gir barna 
opplevelser og 
erfaringer i 
nærmiljøet 
Familien min.   

 
Lage figurer i ulike 
naturmaterialer. 
F.eks pinner/ 
greiner, kongler, 
småsteiner etc.  

ARBEIDSMÅTE: 
Vi skal bli kjent med miljøet både ute og inne. Ved å lage familiehus blir barna bedre kjent med hverandre. Vi skal undre oss over det vi 
finner i naturen og utforske nærmiljøet vårt. Hver onsdag blir det grupper på tvers mellom småbarnsavdelingene. Her er det barna som er 
født i 2012 som er med. Vi skal tilberede måltider ute og barna skal delta aktivt og dermed få gode erfaringer  
Vi samler på naturmaterialer og skal dramatisere ”Bukkene Bruse” på høstfesten oppe i skogen i barnehagens uteområde.  
Vi synger sanger som ”lille Petter Edderkopp”, ”Jeg har et lite eple”, ”Bukkene Bruse”, ”Tørke støv”, Olle Bolle”, ”Trollene som vasker”, 
”Trollemors vuggesang” etc, å fortelle eventyr om tusser og troll. Avslutning av prosjektet blir en Trollefest i midten av November.  





PROSJEKT: Dyr og planter i nærmiljøet NÅR: Mars, April, Mai og Juni  
HVEM: HULDRENE, MAURTUEN, BLÅBÆRBARNA 

MÅL: Bli kjent med og å få forståelse for planter og dyr i nærmiljøet 
KOMMUNIKASJON, 

SPRÅK OG TEKST 

KROPP, 

BEVEGELSE OG 

HELSE 

KUNST, KULTUR 

OG KREATIVITET 

NATUR, MILJØ 

OG TEKNIKK 

ETIKK, RELIGION 

OG 

FILOSOFI 

NÆRMILJØ OG  

SAMFUNN 

ANTALL, ROM OG 

FORM 

Se i bøker som 

omhandler planter og 

dyr som barna kan se 

i, og som vi voksne 

kan lese for barna. 

Vi jobber med 

begreper som: 

Hestehov, hvitveis, 

blåveis, 

løvetann 

Maur, bier, humler, 

fluer og 

Skrukketroll. 

Fugler: Svarttrost og 

Blåmeis og skjære 

 

Vi synger, leser rim, 

regler og i bøker om 

planter og dyr. 

 

 

 

 

 

 

Vi skal gå turer i 

skog og mark for å 

se etter vårens 

blomster og dyr som 

kommer frem. 

 

Utforske og leke 

skogen-hva finner vi 

i den? 

 

 

 

Vi plukker blomster 

og presser de. 

 

Ulike 

formingsaktiviteter 

med fokus på 

forskjellige 

teknikker og 

materialer. Vi lager 

bilder. 

 

Produktene skal 

vises frem på 

sommerfesten. 

 

 

 

 

 

Planting av 

forskjellige planter 

og blomster. 

 

Vi går turer i skogen 

/til sjøen vi har 

rundt oss. Vi ser på 

planter og dyr. 

 

Vi utforsker 

barnehagens 

nærområde på 

turer. 

 

Ta vare på miljøet 

ved at vi plukker 

boss . 

Vi undrer oss over 

hva frøet trenger for 

at det skal kunne 

vokse. 

 

Hvilke dyr finnes i 

vårt nærmiljø. Vise 

bilder og samtale i 

samlingsstund. 

 

Lære å ta hensyn til 

hverandre og ta vare 

på naturen. 

Gå turer i 

nærområdet. De 

eldste barna skal 

finne ting fra 

naturen som de kan 

ha i sin skattekiste.  

 

Det kan være 

kongler, steiner, 

pinner osv. De 

minste tingene 

barna finner legges i 

en liten eske. 

 

De yngste barna  

skal finne ting på 

turene vi går med 

hele gruppen eller 

på barnehagens 

uteområde. 

 

Vi skal tilby like 

muligheter for 

jenter og gutter med 

hensyn til leker og 

aktivitet. 

Barna skal få 

kunnskap om hva 

som er størst, minst, 

kortest og lengst. 

 

Barna skal få 

kjennskap til form 

og farge ute i skogen. 

 

Vi skal finne ut om 

det vi finner er like 

stort eller større. 

Like langt eller kort. 

 

Telle ulike ting i 

naturen. 

ARBEIDSMÅTE: 
For å nå målet må vi voksne la barna oppleve gleden ved å ferdes i naturen og undre seg over naturens mangfoldighet. For at barna skal lære om plante og 

dyreriket skal vi voksne undre oss sammen med barna, studere detaljer i naturen og bruke forstørrelsesglass. Barna skal få erfaringer med og kunnskaper om 

dyr og vekster, kildesortering - ikke kaste søppel ute. 



FAGOMRÅDE 

3-4 år 

KOMMUNIKASJON, 

SPRÅK OG TEKST 

KROPP, BEVEG-

ELSE OG HELSE 

KUNST, KULTUR 

OG KREATIVITET 

NATUR, MILJØ OG 

TEKNIKK 

ETIKK, 

RELIGION OG 

FILOSOFI 

NÆRMILJØ OG 

SAMFUNN 

ANTALL, ROM 

OG FORM 

Mål -Tar kontakt med 

andre 

- Leker med andre 

barn 

- Blir værende i leken 

- Deltakende i 

aktiviteter og 

samlingsstunder ved 

språklig initiativ, 

spørsmål og undring  

 -Blir tatt kontakt 

med av andre barn  

-Gjør seg forstått 

gjennom språket 

som kommunikasjon. 

-Rimer og synger 

-Kan tenke litt 

abstrakt. 

-Gir uttrykk for 

mestringsglede 

- Bruker alle 

kroppsbevegelsene. 

Sykler på 

trehjulsykkel, løper, 

balanserer, hopper 

og  deltar i 

bevegelses leker. 

-Selvstendig i av og 

på kledning. 

Måltidene med 

påsmøring. Kunne 

rydde og konsentrer 

seg. 

- Kan gi beskjed når 

de må på toalettet. 

- Begynnende 

forståelse/bevissthet 

for egen kropp. 

Tar initiativ til 

alene-lek 

-Imiterer 

kroppsbevegelser 

-Leker rollespill 

kan gå ut og inn av 

roller. 

-Tegner og har 

begynnede 

skrivegrep . 

Oppleve naturen  i og 

utenfor barnehagen. 

Gå turer i skog og mark 

– til lavoen på høyden 

og fjæren i skiftesvik . 

 

Oppleve livet på sjøen i 

kano og kajakk.  

Begynnende kunnskap 

om  og årstider. 

 

 Kjennskap til arter i den 

norske faunaen. 

-Mestrer 

turtaking 

-Viser empati, 

har samspill med 

andre som gir 

forståelse for 

andre og seg 

selv i forhold til 

andre. 

-Forståelse for 

andre religioner 

-Formidle den 

kristne 

kulturarven 

gjennom høytids 

markering. 

 

 

-Å kunne 

orientere seg i ute 

og inne miljøet  

 

- Miljøbevisst, 

kildesortering 

orden i ute og 

inne miljø. 

 

Kjennskap til 

historien rundt 

lokalmijøet vårt- 

havna, kirken, 

skole, idrettspark. 

  

-Bruker lokaler 

og leker allsidig 

 

-Legger enkle 

puslespill 

 

-Telle, kjennskap 

til de ulike 

formene  

 

-Kjennskap til 

symboler, 

mønster og 

systematisering. 

 

 

 

-  











5 års avdeling 

Fagområde 
5 år 

Kommuikasjon, språk 
og tekst 

Kropp, bevegelse 
og helse 

Kunst, kultur og 
kreativitet 

Natur, miljø og 
teknikk 

Etikk, religion 
og filosofi 

Nærmiljø og 
samfunn 

Antall, rom og 
form 

Mål Lære å lytte til musikk, 
fortelling, det som blir 
formidlet mens andre 
sier noe. 
Lære å skrive navnet 
sitt. 
Få erfaring med data 
som 
kommunikasjonsmiddel. 

Lære 
grunnleggende 
svømmetekniske 
ferdigheter. 
Oppleve gleden av 
friluftsliv og uteliv 
i de ulike 
årstidene. 
Videreutvikle en 
god 
kroppsbeherskelse 

Lære bruk og 
nytten ved ulike 
verktøy. 
Oppleve gleden 
av drama, sang 
og dans. 
Føle gleden av å 
skape noe. 

Få innsikt i 
miljøvern og 
samspillet i 
naturen. 
Få kunnskap og 
opplevelser 
med småkryp og 
dyr. 
Lære å bruke 
ulike verktøy. 

Lære å 
tolerere 
hverandre slik 
man er. 
Lære om ulike 
religioner og 
deres 
tradisjoner. 
Bli kjent med 
filosofi  

Bli godt kjent i 
nærmiljøet. 
Få innføring i 
trafikkregler. 

Få kjennskap til 
former, 
mengder og tall. 
Lære ulike 
begreper som: 
større, mindre, 
foran, bak osv. 
Beregne og 
måle 

metode Høytlesning og lydbøker 
Vi lærer sanger, rim og 
regler i samlingsstunder 
og på turer. 
Vi har førskolegruppe 
en gang pr uke hvor vi 
bruker pc og løser 
oppgaver. 

Vi bader ved 
terapibadet på 
Ask ukentlig. 
Turer i nærmiljøet 
med sanseløyper 
og matlaging. 
Vi padler kajakk 
og kano. 
Vi har gym og 
sangleker på 
fotballbanen. 

Vi har lett 
tilgjengelig 
verktøy klar for 
bruk i utelek og 
på turer. 
Vi dramatiserer 
stykker fra tema. 
Sang og dans. 
Barna får bruke 
materialer fra 
naturen til sitt 
kreative virke 

Barna får 
innføring i 
kildesortering 
og lære om 
hvorfor det er 
viktig å ta vare 
på naturen. 
Lære om 
småkryp og dyr i 
skogen. 
Finne info om 
dyr/småkryp på 
internett. 
Benytte ulike 
verktøy i 
prosjekter ihht 
tema 

Vi har 
samlinger og 
lytter til 
hverandre. 
Tradisjoner fra 
ulike 
religioner. 
Vi bruker 
filosofiske spm 
i samling og 
samtaler med 
barna for å 
fremme 
refleksjon og 
undring. 

Gå turer i 
skogen, ved 
fjæren og i 
nærmiljøet 
ellers. 
Gjøre oppgaver 
om trafikk i 
grupper. 
Ha sykkeldag og 
trafikkdag. 
 

Gjøre 
matematiske 
oppgaver i 
grupper og i 
naturen 
Ha 
begrepslæring. 
Delta i 
planlegging og 
utføring av 
byggeprosjekter 
som revehi og 
trehytte. 
















