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INNLEDNING 

 

Kosekroken barnehage er den eldste barnehagen i Melhus, og ble startet av Nedre Melhus 

sanitetsforening for 44 år siden. Den ble overtatt av kommunen i 1992. 

 

Barnehagen ligger i et boligområde på Gimse med nærhet til skogen og til Brekkåsen skole. 

Barnehagen har en fin beliggenhet, med kort vei til skog og mark. 

 

Kosekroken barnehage har tre avdelinger. Avdelingene har høsten 2021 følgende antall barn:  

Mosetussene har 12 barn i alderen 1-2 år 

Lyngtuslerne har 14 barn i alderen 2-3 år 

Skogstua har 10 barn i alderen 4-5 år 

 

   

 

 

 



4 
 

«ET GODT STED Å LEKE, LÆRE OG VÆRE» 
 

 

 

 

Liten og oversiktlig barnehage 
Her på Kosekroken er barna fordelt på tre avdelinger. Det å være en liten barnehage synes vi har 

mange fordeler. Det blir både oversiktlig og forutsigbart for barna. Vi som jobber her legger vekt på å 

kjenne til alle barn, ansatte og foreldre. Barna har færre andre barn og voksne å forholde seg til, og 

de har større mulighet til å bli kjent med hverandre. Dette er med på å skape trygghet. I året med 

koronapandemi har vi ikke fått jobbet med dette slik vi pleier, men nå håper vi at vi kommer tilbake 

til normalen i løpet av dette barnehageåret. 

 

Sang og musikk 
Musikk og sang er med på å skape en stemning og kan brukes på mange måter. Musikk kan brukes til 

å roe ned, for eksempel i samlingsstunden. Rolig musikk får barna til å slappe av i kroppen. Den kan 

også brukes til å skape energi og liv hos barna. Livlig musikk gir kroppen sprett og sprell, og barna kan 

synge av full hals og bevege seg i takt. Musikk og sang er med på å skape et sosialt fellesskap i 

barnehagen.  Musikk er kommunikasjon og språk. Sanger, rim og regler brukes bevisst for å fremme 

språkutviklingen til barna, blant annet til å utvikle ordforrådet. Musikk og sang bidrar til å skape 

fellesskap og tilhørighet. 

 

Kosekroken 
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Den frie leken 
Den frie leken skal være den mest fremtredende aktiviteten i barnas liv i barnehagen. Lek er først og 

fremst noe barna opplever som morsomt og gledefylt, noe de har lyst til å gjøre av egen fri vilje. I 

leken tenker ikke barnet «nå lærer jeg noe» eller «nå er jeg flink». I leken opplever barnet noe vi 

kaller «flyt». Flyt er når barnet har liten indre motstand, kan glemme seg selv og bare være i 

aktiviteten. Barnet har en sterk opplevelse av frihet og kan utfolde seg fritt. Vi vet i dag hvor viktig 

det er å legge til rette gode lekemiljøer, og hvor viktig det er for barns utvikling og læring. Vi vet at 

lek stimulerer alle områder av barns utvikling, både sosialt, motorisk, språklig og kognitivt. Vi voksne 

må være gode tilretteleggere og observatører slik at alle barn får gode lekeerfaringer. 

 

Uteliv og fysisk aktivitet 
Vaner og handlingsmønstre tar form allerede fra tidlig alder. Vi ønsker å legge til rette for at alle barn 

kan oppleve uteliv og bevegelsesglede. Vi støtter oss til teorien om at fysisk aktivitet og god fysisk 

helse virker positivt inn på mennesket sin psykiske helse. Vi ønsker å være ute hver dag, så lenge vær 

og føre tillater dette. Vi vil motivere, oppmuntre og utfordre barna til å tøye egne grenser, og 

gjennom dette utvikle bedre kroppsbeherskelse, glede og mestring. 

 

Humor og glede 
Vi er alle født med disposisjon til humor. Oppdragelsen hjemme og i barnehagen avgjør hvor mye av 

dette som får lov til å slippe fram. Vi voksne må være med å lage et klima for humor. Det handler 

mye om å være «her og nå» - å klare og sette andre ting på vent når man har det morsomt. Kanskje 

glemme seriøsitet, regler og kontroll? Barn elsker fleip, tull og tøys. Humor frigir krefter og 

kreativitet, og er en kilde til livsglede. Dette gjelder for både store og små! 

 

Vennskap 
I barnehagen skal vi jobbe for at alle barn skal kunne erfare å være betydningsfulle for fellesskapet og 

å være i positivt samspill med barn og voksne. Vi skal aktivt legge til rette for utvikling av vennskap og 

sosialt fellesskap. Vi legger stor vekt på å utvikle god sosial kompetanse. Dette er en forutsetning for 

å fungere godt med andre, og omfatter ferdigheter, kunnskaper og holdninger som utvikles gjennom 

sosialt samspill. Barns selvfølelse skal støttes, samtidig som de skal få hjelp til å mestre balansen 

mellom å ivareta egne behov og det å ta hensyn til andre. 
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PERSONALET 

 

Navn Stilling 

Audun Forr Enhetsleder Nedre Melhus Barnehage 

Berit Johnsen Styrer Kosekroken barnehage 

 

Avdeling Navn Stilling 

MOSETUSSENE Marit Reppe Pedagogisk leder i 100% stilling 

Kristin Langlie Pedagogisk leder i 40% stilling 

Inger Lise Bergsmyr Barne- og ungdomsarbeider i 90% stilling 

Camilla Stafne Omsorgsarbeider i 90% stilling 

Gunn Marit T. Kimo Barne- og ungdomsarbeider i 80% stilling 

Victoria B. Wærdahl Lærling i 100% stilling 

LYNGTUSLERNE Elin Jagtøyen Pedagogisk leder i 90% stilling 

Ingvil L. Skårvold Pedagogisk leder og spesialpedagog i 100% stilling 

Wenche P. Ler Assistent i 50% stilling 

Migdalia Roman Alcaraz Barne- og ungdomsarbeider i 90% stilling 

SKOGSTUA Hege Klæboe Grez Pedagogisk leder i 80% stilling 

Anita Eidem Assistent i 90% stilling  

Kristin Langlie Spesialpedagog i 60% stilling 

Vikar Fagarbeider/assistent i 34% stilling 

 
 

 

 

 



7 
 

BARNEHAGENS FOKUSOMRÅDE:  

SOSIAL KOMPETANSE 
 

 
«Sosial kompetanse er et sett med ferdigheter, kunnskaper og holdninger som vi trenger for å 
mestre sosiale miljøer» Utdanningsdirektoratet 
 

 
Sosial kompetanse er grunnlaget for å kunne mestre og å tilpasse seg et miljøs sosiale verdier, krav og 

normer. Sosial kompetanse er en forutsetning for å danne vennskap, og en ressurs for å motvirke 

stress. Vi velger å ta utgangspunkt i disse 5 dimensjonene: 

 

 

 

 

 

 

 

Sosial 
kompetanse

Empati

Selvhevdelse

SamarbeidAnsvarlighet

Selvkontroll



8 
 

Progresjonsplan for vårt arbeid med sosial kompetanse 
 

Progresjonsplanen er inndelt etter alder, både for å sikre og synliggjøre progresjon i arbeidet.  

Vi forsøker likevel, så langt det lar seg gjøre, å tilpasse punktene i progresjonsplanen ut fra barnets 

modenhet og utvikling, slik at alle barn kan oppleve utfordring og mestring.  

 

Hvert område i progresjonsplanen har to til fire hovedmål, samt delmål og metoder for hvert  

alders-/utviklingstrinn. Når det gjelder arbeid med utvikling av sosial kompetanse anser vi to metoder 

som sentrale: 

- Voksne som rollemodeller: Personalet må selv gjøre det de ønsker at barnet skal gjøre. Barnet lærer i 

større grad av det vi gjør, enn det vi sier. 

- Tilstedeværende voksne: Personalet skal være lett tilgjengelig for barnet og ha fokus på relasjoner og 

samspill. Personalet skal være en veileder for barnet i hverdagen. 

 

    
 

Empati 

 

Hovedmål: 

 
Barnet tar andres perspektiv og viser medfølelse. 
Barnet opplever vennskap i barnehagen. 
 

1-2 år 

Delmål: Metode: 

Barnet skal: 
- møte aksept og bekreftelse på sine følelser  
- begynne å regulere sine følelser 
- oppleve glede og humor med andre  
- begynnende samspill med andre barn 
 

Personalet skal: 
- være observante og tilstedeværende, og sette 
ord på følelser for barnet 
- veilede barnet i samspill, blant annet i 
begynnende konfliktløsninger  
- skape god stemning og legge til rette for glede 
og humor  
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2-3 år 

Delmål: Metode: 

Barnet skal: 
- lære å lese og tolke andres 
kroppsspråk/ansiktsuttrykk (sint, glad, trist med 
mer) 
- vise medfølelse for andre 
- begynne å knytte vennskap 
- mestre begynnende turtaking 
- begynne å lære og lese og tolke andres 
kroppsspråk/ansiktsuttrykk  

 
 

Personalet skal: 
- bekrefte barna og hjelpe dem med å sette ord 
på det de opplever/ser 
- la barna få velge hvem de vil leke med (selv om 
personalet styrer dette noen ganger) 
- verne om leken/tid til lek 
- ved turtaking forklare barnet hva som skjer før 
det er barnets tur (f.eks. “når jeg har hjulpet Kari 
skal jeg hjelpe deg”) 
 

3-4 år 

Delmål: Metode: 

Barnet skal: 

- vise omtanke i forhold til andre barn 

- kunne lytte til andre, og vente på tur i samtaler 

 
 
 
 
 

Personalet skal: 

- bruke bøker og historier med empati som tema 

- gi barnet omtanke og trøst, og gi barna 

mulighet til å gi trøst  

- være lyttende og tilstedeværende voksne, og 

hjelpe barna til å rette fokuset mot andre enn 

seg selv 

- ta seg tid til å gå inn i konfliktsituasjonene med 

barna, og veilede dem i disse 

 

4-5 år 

Delmål: Metode: 

Barnet skal: 
- ha en begynnende forståelse av at andre kan 
ha andre synspunkter enn en selv  
- utvikle en evne til å rose andre  
- forstå og kunne sosiale “spilleregler”, evne til 
samspill og samlek 
- utvikle selvkontroll ved å vise følelser, uten at 
det går utover andre  
- være fleksibel, kunne gi og ta i leken. Lytte til 
andre og ta hensyn til deres ønsker 
- kunne vise hele følelsesregistret sitt, og 
aksepterer og forstå, vise medfølelse og trøste 
andre 

 

Personalet skal: 

- være barnets “høyttaler” og sette ord på det 

som barnet opplever, tenker og føler  

- hjelpe barnet til å forstå andres opplevelse og 

hvordan det påvirker samspillet dem imellom 

- rose positiv atferd hos både barn og voksne, og 

oppfordre barn til å rose hverandre 

5-6 år 

Delmål: Metode: 

Barnet skal: 
- gjøre prososiale handlinger (handlinger som er 
til nytte for andre) 
- være initiativrik og sosialt aktiv uten å opptre 
som «verdensmester» eller trykke andre ned 
- lære å sette ord på positive egenskaper ved 
andre barn 

Personalet skal: 
- kommentere gode handlinger i samspill med 
andre 
- lese bøker og synge sanger om vennskap/sosial 
kompetanse 
- bruke drama som virkemiddel 
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- veilede barna i hvordan de skal løse konflikter 
selv 
- sette enkeltbarn i fokus, f.eks. ved å lage en 
plakat per barn, der de andre barna beskriver 
barnet med positive ord 
 

 

       
   

 Samarbeid 

 

Hovedmål: 

 
Barnet tar initiativ til samspill med andre barn.  
Barnet kan normer for samhandling. 
Barnet kan følge regler og beskjeder. 
Barnet kan dele, hjelpe andre og er gjensidig avhengig av andre barn. 
 

1-2 år 

Delmål: Metode: 

Barnet skal: 
- søke andre barn og voksne 
- oppleve samspill og grovmotorisk lek sammen 
med andre barn og voksne 
- få en begynnende  forståelse av det å dele 
 
 

Personalet skal: 
- legge til rette for samspill  
- være tilgjengelig for barna, og hjelpe dem i 
forhold til å bli interessert i andre 
- legge til rette for grovmotorisk lek og herjelek 
med andre (og delta selv), for eksempel lek på 
puterom og hinderløype. Barna kan deles i 
mindre grupper ved slike aktiviteter  
- veilede barna i konflikter og forklare valg og 
handlinger 
 

2-3 år 

Delmål: Metode: 

Barnet skal: 
- kunne motta, forstå og utføre enkle beskjeder i 
samspill med voksne (f.eks. å sette skoene på 
hylla) 
- mestre en begynnende «late-som-om-lek» 

Personalet skal: 
- gi barna tid til å utføre beskjeder, og veilede 
underveis 
- være deltakende voksne i «late-som-om-lek» 
- se barna, og la dem få lov til å hjelpe 
hverandre. Rose barn som prøver å hjelpe andre 
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- kunne hjelpe andre (f.eks. ta av støvler, sende 
pålegg) 
 

 

3-4 år 

Delmål: Metode: 

Barnet skal: 
- kunne vente på tur og holde plassen sin i køen 
- kunne dele med andre 
 
 
 
 

Personalet skal: 
- Spille spill sammen med barna, og lage/øve på 
«køkultur»/regler 
- bruke «timeglass», alarm eller telling som hjelp 
for å dele på populære ting. Hjelp barna til å 
finne løsninger på hvordan man kan dele på en 
rettferdig måte 
 

4-5 år 

Delmål: Metode: 

Barnet skal: 
- hjelpe andre og samarbeide om samme 
oppgave 
- følge regler og beskjeder, og innfinne seg med 
tildelte roller i leken 
- oppleve glede i vennskap og samspill med 
andre, og lære sosiale spilleregler 
 
 
 

Personalet skal: 
- skape situasjoner som krever samarbeid, f.eks 
borddekking, hjelpe de små i påkledning, legge 
puslespill eller bygge noe sammen 
(konstruksjonslek). Veilede ved behov 
- gi få og konkrete beskjeder, og følge opp 
- oppdage og gi ros for god venneatferd 
- delta og støtte barnet i leken og hjelpe barnet 
med å se mulighetene som leken kan gi 
- utføre barnesamtaler med tema vennskap 
- lese bøker og synge sanger om vennskap 
 

5-6 år 

Delmål: Metode: 

Barnet skal: 
- mestre enkel konfliktløsning 
- mestre samspill og samarbeid med venner og i 
barnegruppa 
- ta initiativ til aktivitet og samspill, og være en 
positiv faktor i gruppa 
- kunne hevde seg selv på en positiv måte 
- begynnende forståelse av sine sterke og svake 
sider 
 

Personalet skal: 
- hjelpe barna til å lære seg å finne løsninger på 
problemer som dukker opp 
- legge til rette for samarbeidsoppgaver i små 
grupper, for eksempel legge et stort puslespill 
sammen, konstruksjonslek 
- veilede barnet i dets samspill med andre 
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Selvhevdelse 

 

Hovedmål: 

 
Barnet setter egne grenser, respekterer andres grenser og finner løsninger i konfliktsituasjoner. 
Barnet opplever at det er betydningsfullt i fellesskapet. 
 

1-2 år 

Delmål: Metode: 

Barnet skal: 
- vise ulike følelser 
- oppleve mestring 
- oppleve å være en del av fellesskapet 
- begynne å uttrykke egne behov  
 

Personalet skal: 
- fange opp barnas følelser og setter ord på dem 
for barnet (sensitive voksne) 
- legge til rette for mestring ved å utfordre ut fra 
enkeltbarnets mestringsnivå 
- skape et inkluderende miljø hvor det er rom for 
forskjellighet og mangfold 
- være gode rollemodeller i samspill med andre 
ved å lytte, forstå, bekrefte og vise respekt 
- bruke navnesang/-regler i samlingsstund etc. 
- finne metoder for å hjelpe barnet i å uttrykke 
seg  
- være gode rollemodeller og uttrykke egne 
behov ovenfor barn og andre voksne  
 

2-3 år 

Delmål: Metode: 

Barnet skal: 
- vise ulike følelser 
- gjøre krav på «sine» leker 
- kunne si «nei/stopp» hvis andre gjør noe de 
ikke synes er greit 
- få opplevelser sammen med andre barn 
(aktiviteter, turer) 
 
 

 

Personalet skal: 
- sette ord på og bekrefte barnets følelser, og at 
det er lov å kjenne på ulike følelser  
- støtte barnet i å si «nei/stopp» 
- legge til rette for felles opplevelser 
- gi barnet opplevelser som gjør at det kjenner at 
det er viktig for fellesskapet 
 
 
 
 

3-4 år 

Delmål: Metode: 

Barnet skal: 
- kunne be om hjelp og spørre om ting det lurer 
på 
- ta kontakt og initiativ i forhold til andre barn 
 
 
 
 

Personalet skal: 
- sørge for at barnet blir sett og hørt i 
hverdagen. Vise interesse for barnet, og la det 
oppleve at det er betydningsfullt 
- dele barnegruppen i mindre grupper slik at 
barnet får færre å forholde seg til. Dette skaper 
mer ro slik at barnet lettere oppnår kontakt og 
tar initiativ 
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4-5 år 

Delmål: Metode: 

Barnet skal: 
- tørre å ha egne meninger og standpunkter 
- begynne å tørre å si «nei» når andre vil gjøre 
noe som man vet ikke er greit. 
- akseptere andres valg  

 

Personalet skal: 
- dele barna inn i mindre grupper, med 
samlingsstund eller aktiviteter sammen med 
«jevnbyrdige» barn. Dette kan gi mulighet for 
alle å komme til orde 
- gi ros og positiv oppmerksomhet til det barnet 
som sier ifra når andre gjør noe som ikke er 
greit.   
- lære barnet om at vi er forskjellige, at vi  
ønsker og gjør forskjellig, og at dette er både 
greit og ønskelig 
 

5-6 år 

Delmål: Metode: 

Barnet skal: 
- tørre å protestere, argumentere og hevde egne 
synspunkt 
- vise trygghet i sine valg og væremåte 
uavhengig av andre 
- være seg selv sammen med både barn og 
voksne, og stå for sine valg 
 

Personalet skal: 
- støtte barnet i å ta egne valg 
- respektere valg barnet tar 
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Selvkontroll 

 

Hovedmål: 

 
Barnet venter på tur, og er kompromissorientert. 
Barnet er bevisst sine egne følelser. 
Barnet har evne til å si nei framfor å følge noe negativt andre gjør. 
 

1-2 år 

Delmål: Metode: 

Barnet skal: 
- oppleve begynnende samspill og turtaking 
- oppleve at deres følelser og reaksjoner blir tatt 
på alvor 
 
 

Personalet skal: 
- veilede barnet i samspill med andre 
- være sensitiv for barnets følelser og behov, og 
hjelpe det til å sette ord på hva det ønsker 
- rose ønsket atferd (gjennomgående i arbeidet 
med sosial kompetanse) 
 

2-3 år 

Delmål: Metode: 

Barnet skal: 
- videreutvikle turtakingsferdighetene 
- lære grunnleggende metoder i samspill med 
andre 
- kunne stoppe når andre sier «nei» 
 

 

Personalet skal: 
- veilede barnet i turtaking og samspill 
- bekrefte barnet, og hjelpe det til å lære å sette 
ord på hva det ønsker 
- legge til rette for undring  
- bruke den «gylne regel». Være gode 
rollemodeller ved å respektere andre barn og 
voksnes grenser 
 
 
 

3-4 år 

Delmål: Metode: 

Barnet skal: 
- finne måter å reagere på som ikke skader 
andre 
- tåle motgang 
 
 
 

Personalet skal: 
- hjelpe barnet til å sette ord på følelsene som 
oppstår, og finne ut sammen med barnet 
hvordan disse følelsene kan håndteres 
- bruke rollespill og undring som metode 
- gi barnet mulighet til å oppleve å feile og å 
mislykkes. Støtte og oppmuntre barnet til å 
forsøke på nytt, og sørge for at barnet får et 
balansert forhold mellom støtte og utfordringer 
 

4-5 år 

Delmål: Metode: 

Barnet skal: 
- klare å utsette egne behov, og utvikle en 
begynnende aksept for at man ikke alltid er den 
som kommer i første rekke 
- øve på å ikke bry seg om «negative 
kommentarer». Dette ved å la ting passere, uten 
å la andre få oppmerksomhet på det negative 

Personalet skal: 
- hjelpe barnet til å forstå hva det trenger og hva 
andre trenger – hva er viktigst, rettferdig eller 
nødvendig 
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5-6 år 

Delmål: Metode: 

Barnet skal: 
- ta kontroll over følelsene sine, for eksempel 
når andre får noe først og barnet må vente for å 
få dekket sine behov 
- lære hvordan det kan regulere følelsene sine 
for å håndtere konfliktsituasjoner  
 

Personalet skal: 
- snakke om følelser og hvordan barnet kan 
håndtere disse i ulike situasjoner 
 

 

    

 

Ansvarlighet 

 

Hovedmål: 

 
Barnet har gode kommunikasjonsferdigheter. 
Barnet ser konsekvenser av sine valg (når det får bestemme noe). 
Barnet opplever at det får medvirke i barnehagedagen. 
Barnet har respekt for egne og andres eiendeler. 
 

1-2 år 

Delmål: Metode: 

Barnet skal: 
- oppleve å bli møtt med forståelse i forhold til 
sin kroppslige kommunikasjon 
- få en begynnende forståelse for hva som er sin 
og andres eiendel 
 

Personalet skal: 
- «lese barnet», og følge opp/gi respons på 
barnets uttrykk  
- se hvert barn ut fra sine forutsetninger 
- jobbe med begrepsinnlæring: min og din 

2-3 år 

Delmål: Metode: 

Barnet skal: 
- ta enkle valg 
- lære å legge ting på plass og behandle leker 
ordentlig (ikke kaste ting, rive i bøker) 

Personalet skal: 
- gi barnet enkle valg 
- lytte til barnet og følge opp 
- ta barnet på alvor i deres uttrykk 
- være gode rollemodeller og ha faste plasser 
som gjør det enkelt for barna å delta i rydding 
 

3-4 år 

Delmål: Metode: 

Barnet skal: 
- vise respekt for andres eiendeler  
- oppleve mestring i barnehagedagen 
- oppleve at de blir tatt på alvor, og få medvirke i 
barnehagedagen 
 
 

Personalet skal: 
- legge til rette for aktiviteter som går på å ta 
vare på leker og omgivelsene våre 
- gi barna arbeidsoppgaver som de mestrer, og 
som utfordrer dem/gir dem noe å strekke seg 
etter 
- ta tak i ting barnet er opptatt av 
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4-5 år 

Delmål: Metode: 

Barnet skal: 
- ta ansvar i å utføre oppgaver 
- kunne se sammenhenger mellom handling og 
konsekvens 
- bruke språket aktivt i samhandling, og forstå 
språkets «makt»  
- oppleve å bli tatt på alvor 
- få erfare at det bli respektert og gitt ansvar 

 
 

Personalet skal: 
- la barnet delta i praktiske gjøremål, og ta 
barnet med i aktiviteter som for eksempel 
rydding 
- ta med barnet på å ordne opp dersom det 
ødelegger noe 
- lære barnet at hva du sier og gjør har 
innvirkning på andre (bruk gjerne dramatisering) 
- lytte til og ta på alvor barnets ønsker om lek, 
hva det vil spise, respektere barnets grenser og 
godta deres følelser  
 
 
 
 

5-6 år 

Delmål: Metode: 

Barnet skal: 
- være bevisst i forhold til eget kroppsspråk og 
ordbruk, og på hvordan dette påvirker andre 
 

Personalet skal: 
- hjelpe barnet til å forstå sammenhenger, det å 
forstå hvordan din atferd påvirker andre 
- veilede barnet 
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 AVDELING MOSETUSSENE  

  Tema for barnehageåret: «Meg selv og andre» 

 
«Barnas fysiske og psykiske helse skal fremmes i barnehagen. Barnehagen skal bidra til barnas trivsel, 
livsglede, mestring og følelse av egenverd og forebygge krenkelser og mobbing»  
(Rammeplan for barnehagen, 2017, s. 11) 
 

        
 
 
Mål    

• Bli kjent med egne og andres følelser   
• Lære å uttrykke seg verbalt og kroppslig   
• Bli bevisst at andre barn og voksne har følelser og grenser   
• Få en begynnende forståelse for likeverd og respekt   
• Barnet skal møte et språkmiljø som bygger opp rundt kropp og følelser   

  

Hvorfor?   
• En god grunnmur i livet  
• Bli kjent med seg selv og andre. Egne og andres grenser, følelser, kropp, nærmiljø, samfunn og 

kultur  
• Utvikle selvregulering og kunne tilpasse seg de forventninger og krav som stilles til barnet på 

ulike arenaer  
• Forebygging av mobbing og seksuelle overgrep  
• Det å bli kjent med seg selv og andre er et godt utgangspunkt for utvikling av de fem 

dimensjonene under sosial kompetanse (empati, selvhevdelse, samarbeid, ansvarlighet og 
selvkontroll)   

 

Personalet skal    
• Sette ord på barnets og egne følelser   
• Være gode språklige rollemodeller   
• Legge til rette for at barna kan knytte seg til personalet og andre barn   
• Sørge for at alle barn opplever trygghet, tilhørighet og trivsel i barnehagen   
• Støtte og oppmuntre barna til å vise omsorg for andre og til selv å kunne ta imot omsorg   
• Synliggjøre og verdsette ulike behov, meninger og perspektiver i fellesskapet   
• Støtte barna i å sette egne grenser, respektere andres grenser og finne løsninger i 

konfliktsituasjoner   
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Arbeid med fagområdene knyttet til temaet   
   

Kunst, kultur og kreativitet   

• Formingsaktiviteter   
• Samlingsstund (sang, dans, musikk og språk)   
• Bli kjent med ulike familieformer  

   
Kommunikasjon, språk og tekst   

• Sette ord på og anerkjenne barnets følelser   
• Støtte barnet i å utvikle et vokabular for å kunne sette ord på egne følelser   
• Lære å lytte og ta hensyn til andre  
• Bøker og sanger om tema    

  

Etikk, religion og filosofi   

• Respekt for seg selv, andre og forståelse av at flere har behov   
• Lære om og utvikle aksept for egne og andres grenser   
• Empati   
• Åpenhet om følelser. Det er lov å vise alle følelser. Rom for alt og alle!   

  
Kropp, bevegelse og helse   

• Begrepslære om kroppen   
• Sanger, rim og regler om kroppen og ulike kroppsdeler   
• Hvile kropp og hode   
• Grensesetting ovenfor egen og andres kropp   
• Motivere og veilede barn og voksne til et sunt og variert kosthold   

  
Natur, miljø og teknologi   

• Kjennskap til dyreliv, spesielt husdyr og småkryp  
• Synliggjøre naturfenomen og reflektere sammen om sammenhenger i naturen   
• «Turen er målet, ikke turmålet»   

   

Nærmiljø og samfunn   

• Utfordre til selvstendighet, mestring og motorikk   
• Respekt for naturen, individer og mangfold   
• Meg selv i naturen, rydde etter seg og ta hensyn til områdene rundt seg  
• Arbeid med og utvikling av folkeskikk   
• Trafikk og ferdes trygt i nærmiljøet   

   

Antall, rom og form   

• Tall og telling, sortering og plassering   
• Bruke seg selv og andre fysisk for å finne ut av ting   
• Eksperimentere     
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AVDELING LYNGTUSLERNE  

  Tema for barnehageåret: «Vennskap» 

 
«Ingen ville vel ønske å leve uten venner, selv om han hadde alle andre goder»  

-Aristoteles-  
   

«I barnehagen skal alle barn kunne erfare å være betydningsfulle for fellesskapet og å være i 
et positivt samspill med barn og voksne. Barnehagen skal aktivt legge til rette for utvikling av 
vennskap og sosialt fellesskap. Barnets selvfølelse skal støttes, samtidig som de skal få hjelp å 
mestre balansen mellom å ivareta egne behov og det å ta hensyn til andres behov»  
(Rammeplan for barnehagen, 2017, s. 22-23) 

 

       
  
Mål:   

• Barn skal lære å respektere og akseptere ulikheter  
• Barn skal få en følelse av deltakelse og fellesskap 

• Alle barn skal bli sett og hørt  
• Lære barn å ta hensyn til andres behov og ønsker  
• Alle barn skal kjenne på det å ha en venn/ flere venner  
• Få oppleve sosialt samspill  
• Lære å bli empatiske, bry seg om andre og glede seg på andres vegne  
• Lære seg å vente på tur og lære seg at andre får være med på å styre leken  

 
Hvorfor?  

• Styrke barns empati og selvfølelse  
• Lære barn å finne gode måter å tilegne seg lek   
• Skape og erfare gode relasjoner  
• Forebygge mobbing og krenkelse  
• Gjennom de 5 dimensjonene under sosial kompetanse (empati, selvhevdelse, samarbeid, 

ansvarlighet og selvkontroll) er leken et godt utgangspunkt for sosial kompetanse.  
 

Personalet skal: 
• Hjelpe barn som trenger det, inn i leken  
• Legge til rette for felles opplevelser som skaper samhold i gruppa  
• Lære barna å glede seg på andres vegne  
• Være rollemodeller som vektlegger medmenneskelighet  
• Oppmuntring og ros - smitter over til de andre barna  
• Oppmuntre barna til å hjelpe hverandre  
• Være lekende voksne  
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Arbeid med fagområdene knyttet til temaet   
 

Kunst, kultur og kreativitet  

• Formingsaktiviteter  
• Samlingsstund (sang, dans, musikk og språk)  
• Rollelek  
• Rollespill  

  
Kommunikasjon, språk og tekst  

• Vise og bekrefte følelser  
• Samtaler/kommunikasjon  
• Bøker om tema  
• Sanger om tema  

  

Etikk, religion og filosofi  

• Respekt for seg selv og andre, og forståelse for at flere har behov  
• Egne grenser, andres grenser  
• Empati  
• Åpenhet om følelser. Det er lov å vise følelser 

  
Kropp, bevegelse og helse  

• Begrepslære om kroppen  
• Begynnende forståelse for hvordan kroppen fungerer fysisk og psykisk  
• Hvile kropp og hode  
• Grensesetting overfor egen og andres kropp  

  
Natur, miljø og teknologi  

• Kjennskap til naturen  
• Kjennskap til menneskers og dyrs livssyklus  
• Få gode opplevelser i naturen sammen  

  
Nærmiljø og samfunn  

• Utfordre til selvstendighet, mestring og motorikk  
• Respekt for naturen, individer og mangfold  
• Meg selv i naturen, rydde etter seg, folkeskikk  
• Lek i naturen  
• Lokale tradisjoner  
• Menneskerettigheter  

  

Antall, rom og form  

• Forskjell på logikk og følelser  
• Sortere, plassere, orientere, visualisere, former, mønstre, tall, telling og måling  
• Bruke seg selv og andre fysisk for å finne ut av ting  
• Eksperimentere  
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AVDELING SKOGSTUA    

Tema for barnehageåret: «Lek» 
 

«Leken skal være en arena for barns utvikling og læring, og for sosial og språklig samhandling. 
Barnehagen skal inspirere til og gi rom for ulike typer lek både ute og inne. Barnehagen skal 
bidra til at alle barn kan oppleve glede, humor, spenning og engasjement gjennom lek – alene 
og sammen med andre» (Rammeplan for barnehagen, 2017, s. 20) 

 

        
 
Mål:   

• Utvikle vennskap gjennom lek  
• Lære språk gjennom lek  
• Utvikle sosiale ferdigheter   
• Benytte leken til å leke ut opplevelser  
• Utvikle en forståelse for seg selv og andre  

 
Hvorfor?:   

• Lek er læring. For barna er leken en arena for utvikling og læring, og for språklig og sosial 
samhandling 

• Utvikle sosial kompetanse gjennom lek. Ferdigheter, kunnskaper og holdninger til hverandre. 
Erfaring med konfliktløsning 

• Samhandling med andre, det trenger vi hele livet 
• Vennskap er viktig. Gjennom leken lærer barna å ta hensyn til andre, inkludere og, å 

ivareta egne og andres følelser   
• Leken er med på å utvikle kreativiteten hos barna, og evnen til å løse problemer. Barnet får 

erfaring med hvordan verden fungerer både fysisk og sosialt 
• Motorisk utvikling. Bruke hele kroppen, utfordre seg selv, og mestre nye utfordringer 
• Leken er et godt utgangspunkt for utvikling av de fem dimensjonene under sosial kompetanse 

(empati, selvhevdelse, samarbeid, ansvarlighet og selvkontroll) 
  
Personalet skal:   

• Veilede barna i leken, slik at barna får erfaringer med, og utvikler sin sosialkompetanse 
gjennom leken 

• Skape et inkluderende miljø, der alle kan delta og erfare glede i lek  
• Legge til rette for gode lekemiljøer inne og ute 
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• Observere, vurdere, støtte, delta og tilføre leken elementer på barnas premisser 
• Veilede barna slik at de kan etablere og få erfaringer med vennskap gjennom lek  
• Vurdere og være bevisst egen rolle og deltagelse i barns lek   
• La barna få bruke sin kreativitet i leken  
• Bidra til at barna får felles erfaringer som de kan bygge videre på i leken   

 
 

Arbeid med fagområdene knyttet til temaet   
 

Kommunikasjon, språk og tekst  

• Sangleker, rim og regler  

• Uttrykke følelser, meninger, tanker og erfaringer 

• Felles opplevelser, som barna kan ta utgangspunkt for i lek 

• Løse konflikter og uenigheter i lek ved bruk av språket 
  

Kunst, kultur og kreativitet  

• Gi barna felles opplevelser som skaper tilhørighet, og deltagelse i lek 
• Formingsaktiviteter  
• Rollelek  
• Samlingsstund (sang, dans, musikk og språk)  

  
Etikk, religion, filosofi  

• Empati  
• Egne og andres grenser  
• Respekt for seg selv og andre, forståelse for at vi kan ha ulik oppfatning av det samme 

  
Kropp, bevegelse og helse  

• Sangleker, dans  
• Hinderløype, motorisk utfoldelse 
• Motiver barn og voksne til et variert og sunt kosthold  
• Veksle mellom aktivitet og hvile  
• Sette grenser for egen kropp, og ta hensyn til andres grenser  

  
Natur, miljø og teknologi  

• Bruker det vi finner av naturmateriale til/i lek  
• Turen er målet 
• “sporløs” ferdsel i naturen. Bærekraftig utvikling, hvordan tar vi vare på naturen 

Vi rydder opp etter oss når vi har lekt i naturen  
• Leke ute til alle årstider, uansett vær og føre  

  
Nærmiljø og samfunn  

• Erfaring med gamle og nye regler/leker  
• Utfordre til selvstendighet, mestring og motorikk 
• Lytte, forhandle og diskutere 
• Menneskerettigheter  

  
Antall, rom og form  

• Sortere, plassere, orientere, visualisere, former, mønster, tall, telling og måling 
• Bruke seg selv og andre fysisk i leken, for å finne løsninger på problemer 
• Eksperimenter 
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ÅRSHJUL/AKTIVITETSPLAN 2021/22 

Måned Aktivitet 

August 

 

o Tilvenningsperiode der vi legger vekt på å oppnå trygghet og trivsel for alle 

September 

 

 

 

 

 

 

 

o Tilvenningsperiode fortsetter.  
o Førskoleklubb starter opp.  

Vi har et felles 5-årskor sammen med Tambartun, Presttrøa, Strandvegen og 

Gimsøya barnehage. Dette ledes av kulturskolen (Det er ikke kor i 

skoleferier).  

o Fellessamlinger med sang, musikk og dramatiseringer gjennom 

barnehageåret  

o Oppstartssamtaler tas i løpet av tilvenningsperioden, med en utdypende 
foreldresamtale innen 4 uker etter at barnet har startet i barnehagen. 

o Foreldremøte 
o Planleggingsdag fredag 10. september. Barnehagen er da stengt! 
 

Oktober o Høstferie i skolene uke 41 
o Foreldresamtaler     

                                                                             

November o Foreldresamtaler 
 

Desember o Planleggingsdag onsdag 1. desember. Barnehagen er da stengt! 
o Juleforberedelser der vi legger vekt på å skape forventning og ro. Vi har 

adventsstund, vi baker, har formingsaktiviteter, og formidler julebudskapet  
o Luciafeiring mandag 13. desember markeres med frokost i barnehagen for 

barn og foreldre. Alle tar med seg matpakke til felles frokost. Barnehagen 
ordner med drikke. Skogstua baker lussekatter og går i Luciatog. 

o Adventsstund i Melhus kirke for barn født 2016-2017. Der blir det sang, 
enkel formidling av julebudskapet, dramatisering og lystenning. Dersom 
noen ikke ønsker at deres barn skal delta gir dere barnehagen beskjed om 
dette i god til. Barnet får da være i barnehagen. 

o Nissefest fredag 17.desember der vi kler oss i nisseklær, spiser grøt, synger 
julesanger og får besøk av nissen 

o Juletrefest arrangeres av foreldrene     
o Barnehagen er stengt i jula (24. – 31. desember)                                         
 

Januar o Vinteraktivitetsdag arrangeres av Skogstua i månedsskifte januar-februar 
 

Februar o Karneval fredag 18. februar 
o Vinterferie i skolene uke 8 
o Planleggingsdag onsdag 23. februar. Barnehagen er da stengt! 

 

Mars o Påskeforberedelser. Vi legger vekt på at barna skal få kjennskap til ulike 
tradisjoner knyttet til høytiden. Vi baker, har påskeverksted, samtale, sang 
og bøker/fortellinger om påsken 

o Påskefrokost der barn og foreldre inviteres til en trivelig morgenstund. 
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April o Barnehagen er stengt i påska (11. – 18. april) 
o Foreldresamtaler 
 

Mai o Foreldresamtaler  
o Foreldremøte for nåværende og nye foreldre som skal være her til høsten 
o ”God skolestart” – overføring av informasjon om det enkelte barn fra 

barnehage til skole innen 1. juni 
 

Juni o Overgangssamtaler mellom barnehage og skole vedrørende ”god skolestart”  
o Sommerfest med forestilling 
o Avslutningsfest for skolestartene 
o Besøksdag for nye barn og foreldre  
o Planleggingsdager torsdag 23. og fredag 24. juni. Barnehagen er da stengt! 
 

Juli o Ferieavvikling  
o Barnehagen er stengt i uke 28 og 29  
                                                                                                                 

 

       


