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ÅRSOVERSIKT
MÅNED
August

September

Oktober

November
Desember

TEMA
Tilvenning
Bli kjent
Grønt flagg: Introdusere matavfall
Familien
Velkomsfest
18. Brannøvelse
Fotografering
Grønt flagg: Lage grønnsakssuppe og Kaste potet- og
gulrotskall i brun dunk
Høst
27. Internasjonale bamsedag
FN-dagen
Grønt flagg: Grønnsakstrykk
Julehemmeligheter
Grønt flagg: Lage lyslykt
Markere advent
Julebudskapet
3.Lysmesse i kirka
Baking
Julehemmeligheter
12. Lucia med foreldrene
Julebord
18. Gløgg
Nissefest
Grønt flagg: Pakke inn lyslykta
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ANNET

15. Planleggingsdag

22. Foreldrekaffe
TRAS-kartlegging
Foreldresamtaler
28. Planleggingsdag
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MÅNED
Januar

Februar

Mars

April
Mai

Juni

Juli

August

TEMA
Snø- og vinteraktiviteter
Meg selv
Grønt flagg: Kaste juleinnpakningspapir og julebånd
Snø- og vinteraktiviteter
13. Karneval
22. Fastelavenssøndag
Grønt flagg: Trene på sortering av søppel
Påskeaktiviteter
Påskebudskapet
24. Påskelunsj for besteforeldrene
Grønt flagg: Male på egg
Vår
Grønt flagg: Søppel-lotto
Vår
Markere 17.mai
Brannøvelse
Grønt flagg: Ut på tur
Sommer
Insekter
Grønt flagg: Fjæratur og Foreldrekaffe
Sommer
Vannleik
Ferieavvikling
Ferieavvikling
Tilvenning av nye og «gamle» barn
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ANNET
2. Planleggingsdag

23.Foreldrekaffe

TRAS-kartlegging
Foreldresamtaler

15. Planleggingsdag

9. Grønt flagg-foreldrekaffe
26. Planleggingsdag
Sommeravslutning
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PROGRESJONSPLAN FOR BLÅ AVDELING.
Nærmiljø
og
samfunn
2-3 år:
Bli kjent med og
delta i
samfunnet:
naturen,
butikken og
hjemme

Etikk,
religion og
filosofi
2-3 år:
Undre og tenke
sammen

Natur,
teknikk og
miljø
2-3 år:
Tur i skogen og
fjæra
- Samtale,
oppleve og
undre

Antall,
rom og
form
2-3 år:
Former: rund,
rettlinjet,
trekant, sirkel,
firkant, terning
og kule.

Kommunikasjon,
språk og
tekst
2-3 år:
Sang, rim, dikt
og bøker.

Kropp,
bevegelse og
helse
2-3 år:
Ferdes i ulikt
terreng.

Begrep

Aking,
bevegelsessanger,
fingervask og
hygiene.

Samhandling
barn og voksne
Støtte til å løse
konflikter og til
å skape positive
relasjoner i
leik.

3-4 år:
Bli kjent med og
delta i
samfunnet:
naturen, skolen,
butikken og
kirken.

3-4 år:
Få kunnskap om
de kristne
høytider og
tradisjonene
Konfliktløsning

3-4 år:
Tur i skogen og
fjæra.
Grønnsaker og
bær.
Matlaging av det
vi finner ute i

3-4 år:
Stilling:
vannrett,
loddrett, skrå,
sittende,
liggende, bøyd
osv.
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3-4 år:
Muntlig
konfliktløsning.
Telle og
sortere.
Samtaler.

3-4 år:
Ferdsel i ulent
terreng,
aking,
aktiviteter i
gymsal, ski,
skøyter,
finmotoriske

Kunst,
kultur og
kreativitet
2-3 år:
Tellevers.
Maling, eventyr,
liming,
lage gaver,
dans, sang og
musikk.

3-4 år:
Sang, rim og
dikt.
Bearbeide
inntrykk ved
ulike
uttrykksformer
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Nærmiljø
Etikk,
og
religion og
samfunn
filosofi
Trafikkopplæring

Natur,
teknikk og
miljø
naturen.
Samtaler.

Antall,
rom og
form
Plassering i
rommet,
sammenhenger,
på, under, over,
foran, etter,
bak og først.
Størrelser:
stor, liten,
større enn,
mindre enn,
høyde og
lengde.
Retning:
nedover,
oppover, høyre
og venstre.
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Kommunikasjon,
språk og
tekst
Høytlesning.
Miming.
Tekstskaping
eks. fra turer,
fra dagen eller
fra leiken.

Kropp,
bevegelse og
helse
aktiviteter,
tema om meg
selv fysisk og
psykisk.
Sunn og usunn
mat.

Kunst,
kultur og
kreativitet
som dans,
maling og
tektsskaping.
Se ulike
kunstverk.
Maling til
musikk.
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HVORDAN MAN ARBEIDER MED DE UTROLIGE ÅRENE PÅ AVDELINGA.
På Blå avdeling bruker vi strategiene som er nederst i læringspyramiden.
ROS brukes mye hvor vi beskriver den fine atferden som barnet gjør. Ved å rette oppmerksomheten mot det positive er det
med å forsterker den ønskede atferden som den voksne ønsker hos barnet.
NABOROS er også en effektiv strategi hvor den voksne beskriver et barn`s fine atferd og som da påvirker et annet barn til
å handle liledan. Man oppnår den ønskede atferd ved å rose andre barn for det de gjør.
OPPMUNTRING er en annen strategi som vi også benytter oss av. Den voksne er i dialog med barnet og støtter opp om
barnet at det er kompetent til å prøve og mestre selv. Den voksne tilrettelegger slik at barnet har mulighet til å få
mestringsfølelse og en positiv opplevelse.
OMDIRIGERING brukes også en del, hvor den voksne hjelper barnet til å finne på noe annet slik at barnet slipper å komme i
konflikt med noen andre barn. Vi hjelper barnet til å finne andre løsninger hvor man unngår konflikter med andre. Barn i
alderen 2-4 år ønsker ofte å ha det samme som de andre barna og da er dette en strategi hvor den voksne hjelper barnet til
å finne andre gode løsninger.
HVORDAN MAN ARBEIDER MED TIDLIG INNSATS PÅ AVDELINGA.
Det sentrale i tidlig innsats er den såkalte TRYGGHETSSIRKELEN hvor man plasserer den voksne i midten/inni sirkelen. Den
voksne er den trygge basen for barnet mens det utforsker «verden» rundt seg. Barnet vet at den voksne er der å gir barnet
trygghet, mens det beveger seg til og fra den voksne.Den voksne er en trygg havn for barnet hvor det vet at den voksne
beskytter meg, trøster meg, viser godhet for meg og organisrer følelsene mine.
Den voksne er en trygg base hvor barnet vet at den voksne passer på meg, gleder seg over meg, hjelper meg og har det fint i
lag med meg. Når barnet er trygg på at den voksne har disse faktorene, så vil det selv bli nysgjerrig på omverdenen og
utforske den, samtidig som barnet må tilbake til den voksne som tar imot det når det kommer. Barnet trenger den voksne til
å støtte seg mens det utforsker og for å være sikker på ar den voksne er tilstede når barnet trenger det.
Barn i alderen 2-4 år blir etter hvert mer selvstendige og trenger ikke i like stor grad som de aller minste barna den tette
forbindelsen, men på veien mot å bli mer uavhengige så er det viktig at den voksne er der når barnet trenger det.
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HVORDAN MAN ARBEIDER MED ANTALL, ROM OG FORM PÅ AVDELINGA.
Matematikk i barnehagen blir først og fremst flettet inn i leiken og i hverdagssituasjoner. Vi har matematikk som
satsningsområde i kommunen hvor en del av personalet kurses i å ha et større fokus på matematikkglede i barnehagen.
Hovedfokuset vil være å leike med matematikk.
Målet er at vi voksne skal bli flinkere til å trekke fram og gjenkjenne all matematikk i barnehagehverdagen. Den voksne må
kunne kjenne igjen matematikken når den dukker opp og snakke med barna om det. Den voksne har en viktig rolle med å
beskrive matematiske hendelser i hverdagen.
Barn er tidlig opptatt av tall og telling, de utforsker rom og form, de argumenterer og er på jakt etter sammenhenger.
Matematikk er en naturlig og nødvendig del av deres leik og hverdag. Barn har nytte av matematikk i her-og-nå-situasjoner i
barnehagen. De utfordres i leiken til å finne sammenhenger og på den måten videreutvikle matematikken sin.
Når barna har matematikk i barnehagen blir barna blant annet flinke til å utforske, erfare, leike, lære begrep, leike med
størrelser, sortere og være på jakt etter sammenhenger.
DAGSRYTMEN PÅ AVDELINGA.
Nedenfor er det en grov skisse på hvordan de hverdagslige hendelsene på avdelingen er.












BARNEHAGEN ÅPNER
FROKOST
LEIK
LEIKEGRUPPER/UTELEIK
SAMLING/DOGÅING OG HÅNDVASK
FORMIDDAGSMAT
PÅKLEDNING OG UTELEIK
DOGÅING OG HÅNDVASK
ETTERMIDDAGSMAT
LEIK UTE ELLER INNE/TILRETTELAGT AKTIVITET
BARNEHAGEN STENGER

KLOKKA 07
KLOKKA 07-07.30
KLOKKA O7-09.30
KLOKKA 09.30-10.30
KLOKKA 09.30-11
KLOKKA 11-11.45
KLOKKA 11.45-13.45
KLOKKA 13.34-14
KLOKKA 14
KLOKKA 14.30-16.30
KLOKKA 16.30

LEIK.
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Barn i 2-årsalderen leiker PARALELLEIK. Dvs. at barna er opptatt av ulike leikeaktiviteter ved siden av hverandre uten
særlig samhandling. Leikeaktiviteten er det viktigste og ikke hvem man er sammen med. Barnet er i den ego-sentriske fasen
hvor det setter seg selv i fokus hva angår behov og ønsker.
I 3-årsalderen går det mer over til SAMLEIK. Barna blir mer opptatt av å leike i lag med de andre barna hvor de leiker i lag
med den samme aktiviteten og handlingen. De er i den begynnende fasen av samleik som innebærer at de holder på å lære
seg dette med samspill og bli samstemt om leiken`s innhold. Barnet oppdager gleden ved å være i lag andre og har
begynnende evne til å sette ti lside sine egne behov - vel og merke til en viss grad….
Ved 4-årsalderen preges leiken av at barna leiker i lag og samarbeider for å drive leiken framover. Barna er mer opptatt av
hvem de vil leike med og kan avtale leiken`s innhold på forhånd. Leiken kan planlegges litt. Barnet samhandler i større grad
enn før og har fått bedre forståelse for at man må både gi og ta i samleik med de andre barna. Gleden av å leike i lag med
andre veier tyngre enn at barnet til enhver tid skal få sine ønsker oppfylt.
Det viktigste er at leik betyr lyst og glede for barna. det skal være artig. I leiken lærer barna og overvinne hindringer på en
skapende måte, og evnen til å leike har en gjennomgripende virkning på utviklingen fremover. Når barna får leike på alle slags
mangfoldige vis og blir stimulert til det av personalet i barnehagen, har barnet et innvendig grunnlag for å møte hindringer
på en skapende måte i framtiden. Da kan barnet til og med sette pris på utfordringer.

MOTORIKK,
Det er viktig for barn`s trivsel og utvikling at de får være fysisk aktiv. For barn handler fysisk aktivitet om gleden ved å
springe, hoppe, klatre og danse med mer. Det er viktig at barna får mange og ulike erfaringer. Jo flere relevante motoriske
erfaringer et barn får, desto bedre er det.Barna må få lov til å holde på med bevegelsesaktiviteter over tid, på mange
forskjellige og varierende måter i ulike miljø.
10 av 14

Levanger kommune – Ekne barnehage - Blå avdeling, barnehageåret 2014/2015

Barnet må få prøve å erfare for og finne ut på hvilken måte ting må gjøres for at barnet får til og mestre. Mestringsfølelsen
er av stor betydning for at barnet får interesse for og utforske og mestre nye ting.
I barnehagen legger vi til rette for at barna får være fysisk aktive. Vi voksne må legge til rette for at barna får ulike
motoriske utfordringer.
I barndommen kan grunnlaget for positivt kroppsbilde dannes. Barn`s erfaringer og opplevelser med fysisk aktivitet kan
derfor ha innvirkning på fysisk helse i voksen alder.
Den voksne må støtte, motivere og veilede barnet i det`s motoriske utvikling !

SPRÅK.
Rammeplanen slår fast at barnehagen skal arbeide aktivt med barna`s språkutvikling.
Den voksne må oppfordre barnet til å bruke språket aktivt ved å snakke mye med barnet, beskrive og forklare ting slik at
den voksne blir en god språkmodell. Den voksne må være lyttende og undrende i lag med barnet og kontinuerlig være i dialog
med barnet.
De yngste barna er avhengig av samspill med voksne som forstår de. Det er viktig at ord og handling er knyttet sammen.
Det er viktig at barna får «snakketrening». De må få mulighet til å formidle tanker, meninger og opplevelser.
De må få trening i å snakke i barnegruppen og få oppleve å være i fokus.
Ved 3-årsalderen bruker barnet språket som regel aktivt og uttrykker sine behov og ønsker verbalt. Men fortsatt er barnet
i en begynnende fase i språkutviklingen hvor innholdet i språket vektlegges og ikke uttalen.
I 4-årsalderen veileder den voksne ved å uttale ordet rett uten å gi barnet`s uttale noen oppmerksomhet. Den voksne
bevisstgjør barnet hvordan ordet uttales.
Det viktigste er at barnet bruker språket sitt aktivt og har glede av å kommunisere med andre 

KOSTHOLD.
-

Vi forholder oss til råd fra mattilsynet hvor målet er å formidle gode og sunne matvaner. –

Matvaner etableres tidlig og da er innholdet i det som serveres av stor betydning. Mat og måltider er en sentral
del av barnehagen`s hverdag, og vi ønsker å formidle sunne matvaner til barna.
11 av 14

Levanger kommune – Ekne barnehage - Blå avdeling, barnehageåret 2014/2015

Vi er ikke en sukkerfri barnehage men vi bruker lite sukker i det som vi serverer.
Vi har varmt måltid en gang i uka hvor vi bruker mye grønnsaker som tilbehør.

5-OM-DAGEN.
Vi er en 5-om-dagen barnehage og dvs. at vi skal være med å bidra til at barna spiser
fem frukt/grønnsaker om dagen sammenlagt med maten som barna får hjemme.

GRØNT FLAGG.
Ekne barnehage ble sommeren 2013 sertifisert til Grønt Flagg-barnehage.
Grønt Flagg er en internasjonal sertifiseringsordning rettet mot barnehager,
grunnskole og videregåene skole.
Formålet med Grønt Flagg er å sikre bærekraftig utvikling gjennom miljøopplæring.
I år har vi valgt temaet SØPPEL hvor barna lærer å kildesortere gjennom aktivt å ta del i
søppelkastingen
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BESØKSHUND I REGI AV RØDE KORS

Ekne Barnehage har egen besøkshund etter avtale med Røde-kors. Avtalen innebærer at barnehagen får besøk av hunden
Effie ca. hver 14 dag i barnehageåret 2014/15. Dette avhenger av hvor kaldt eller varmt det er i lufta, da det skal være
forsvarlig å ha en hund liggende i bil deler av dagen. Effie er ei Jack-Russel-tispe som er 6 år gammel. Hun eies av Kari som
er styrer i barnehagen og sammen er de en godkjent ekvipasje gjennom Røde-kors sitt godkjenningskurs.
Godkjenning går ut på at instruktør på hund observerer og setter ekvipasjen ut i ulike miljøer og situasjoner som kan oppstå
under institusjonsbesøk. I dag har Røde-kors besøkshunder i en rekke institusjoner som skoler, krisesenter, fengsel,
sykehjem ol.
Målet med besøkshund i barnehagen er at barna skal oppleve det positive i forhold til å omgås dyr. De skal lære seg hvordan
en forholder seg til hunden når en hilser, når hunden er ute på tur, når en leker, når hunden står i bånd. Mange barn er redd
for hunder, noe vi ønsker å jobbe med. Det er aldri noen som må borti hunden dersom de ikke vil, dette er frivillig. Likevel
legger en til rette for at en gradvis får mulighet til å nærme seg og kanskje til slutt synes at det er helt greit med en hund
rundt seg. Vi ønsker at barna skal mestre. Mange barn opplever en ro over det å kunne sitte å stryke på en hund. I hverdagen
krever vi voksne det ene og det andre av barna, mens en hund krever bare å få være til.
Alle kan lykkes i samværet med besøkshunden! Effie er en tålmodig hund som har vokst opp i et hjem med tre barn. Hun er
maskot på hjemmebane og blir håndtert av barn daglig. Effie er trent i lydighet og har stilt i konkurranse. Hun er lett å
omgås og lett å håndtere også for barn. Likevel er det slik at under besøk i barnehagen er det ekvipasjen som er godkjent,
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dvs. eier og hund sammen. Både eier og hund skal trives under besøket. Det er aldri aktuelt at barn er sammen med hunden
uten at eier har kontroll over situasjonen.
Den dagen Effie er med i barnehagen, så er det et bilde av henne på ytterdøra i henholdsvis lillaavdeling, blå-avdeling og grønn-avdeling. Dette er barna informert om på forhånd.

For Ekne Barnehage, blå avdeling Hege-Beathe Iversen, pedagogisk leder
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