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”Se for deg et barn som går og bærer på en skattekiste.  Denne kisten inneholder barnets 

evner og forutsetninger for å lykkes her i verden.  Vår viktigeste oppgave i barnehagen er å 

finne nøklene til kista og hjelpe barnet å låse opp de ulike rommene, slik at de kan få tatt alle 

sine evner i bruk.  Vår oppgave er ikke å fylle kista, men å åpne den og være åpen for det vi 

måtte finne der ! (Pape) 
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TIL BARN, FORELDRE OG PERSONALE I TORPA BARNEHAGE. 

Alle med interesse i Torpa barnehage ønskes velkommen til å lese denne årsplanen. 

Årsplanen skal være et arbeids- og styringsverktøy for barnehagens drift, og være et utgangspunkt 

for samarbeid mellom hjem, barnehage og andre samarbeidspartnere.  Barnehagens indre liv 

beskrives i årsplanen - den forteller foreldre, foresatte, vikarer, politikere og andre involverte hva vi 

gjør. 

 

Målsettingene er generelle, og vil blir drøftet videre og konkretisert i   avdelingsvis planlegging. Vi har 

forsøkt å få til en plan som forener hjemmets og barnehagens interesser, og   det skal være  et 

barneperspektiv  tilstede i all planlegging dvs. BARNA/BARNETS BEHOV ER OVERORDNET og  omsorg, 

lek, læring og danning er sentrale begreper (jfr. Lov om barnehager – formål). 

Den pedagogiske årsplanen skal også være et utg.pkt. for evaluering av barnehagens virksomhet. Vi 

ønsker hele tiden å forbedre oss, og gjennom en konstruktiv evaluerings-prosess vil dette bli mulig. 

Det er en selvfølge at dette er et arbeid som skal utføres av barn, foreldre og personale i samarbeid. 

Torpa barnehage sin årsplan er 2- delt 

 praktisk årsplan; denne inneholder praktisk informasjon om avdelingene.  En plan for Torpa 
barnehage, og det utarbeides en ny hvert barnehageår. 

 pedagogisk årsplan beskriver den “pedagogiske  grunnmuren” i vårt arbeid.  En plan for hele 
barnehagen som kan gjelde for flere år. 
 

 

Håper dere finner det nyttig å lese gjennom planen.  Til slutt oppfordrer vi dere til å komme med 

kommentarer og innspill både nå og underveis i året.  

 

 

HA ET FORTSATT FINT BARNEHAGEÅR ! 

For personalet i Torpa barnehage 

Gunvor Finstuen Framnes 

 

 

 

 

 



BARNEHAGEN VÅR 
 

Mel. “Kua mi” 
 

Hei, go`morn her kommer vi -  
med sekken full av småtteri. 

Hit til Lundhaug/Solheim/Mariringen veien går - 
her er barnehagen vår. 

 
Først vi finner plassen vår - 

der hvor alle tøfla står. 
Så vi leter fram en venn -  

heldigvis, det kryr av dem. 
 

Etter maten samles vi -  
fra samlingstund er aldri “fri”. 

Teskjekjerringa er topp - 
vi vil aldri holde opp. 

 
Utetiden det er gøy - 

skynd å få på yttertøy. 
Spiker, hammer, sag og tang - 

hyttebygging er igang. 
 

Bursdager, ja det er fest - 
fint å være hedersgjest. 

Bursdagskrone, bok og sang - 
og rakett som sier “pang”. 

 
Ut på tur i skog og li - 

synes vi er triveli`. 
Vi en tur til “lavvo`n tar - 

klart vi pølser med oss har. 
 

Kjære alle voksne her - 
barnehage viktig er ! 

Vi leker, lærer koser oss - 
noen ganger og vi sloss! 

 
Det var det, nå slutter vi - 

sangen vår er nå forbi. 
Det er tid for smøremat - 

og en liten koseprat. 
 
 
 
 



MÅL OG RETNINGSLINJER – LOV OM BARNEHAGER 

§ 1. Formål  (Lov om banehager) 

“Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg 

og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.  Barnehagen skal 

bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt 

for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og 

solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i 

menneskerettighetene.  Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang.  De 

skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen.  Barna skal utvikle grunnleggende 

kunnskaper og ferdigheter.  De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. 

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

Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for 

fellesskap og vennskap.  Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide 

alle former for diskriminering   ” 

 

§ 2. Barnehagens innhold 

“Barnehagen skal være en pedagogisk  virksomhet. Barnehagen skal gi barna mulighet for 

lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter.  Barnehagen skal ta hensyn til 

barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn. 

Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barnas egen kulturskaping og bidra til 

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

Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med 

utg.pkt i barns interesser, kunnskaper og ferdigheter. 

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

sosiale forskjeller. 

Departementet skal fastsette en rammeplan for barnehagen.  Rammeplanen skal gi 

retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver.  Barnehagens eier kan tilpasse 

rammeplanen til lokale forhold.  Samarbeidsutvalget for hver barnehage skal fastsette en 

årsplan for den pedagogiske virksomheten.” 

 
 

 

 



MÅL OG RETNINGSLINJER – HANDLINGSPLAN FOR NORDRE LAND KOMMUNE 

 

 
Barn og unge skal ha trygge oppvekstvilkår, gode utviklingsmuligheter og god helse. 
 
Nordre land skal være offensive når det gjelder barnehage- og skoleutvikling. 
 
Barnehagen skal gi alle barn i førskolealder garantert plass og et sosialt og pedagogisk godt tilbud. 
 
Nordre land skal styrke samarbeidet i hele læringsforløpet fra barnehage til videregående skole. 
 
 

 

 

VÅRE VERDIER = ÅPEN, OFFENSIV OG ANSVARLIG 
 

ÅPEN - Vi har et arbeidsfellesskap preget av humor, raushet og glede 

- Vi dyrker den gode dialogen på alle nivåer, både internt og med 
brukerne 

- Vi føler oss sett og verdsatt for den jobben vi gjør 

- Vi behandler hverandre med respekt 

- Vi anerkjenner hverandres sterke og svake sider 

- Vi inkluderer og er delaktige i et fellesskap 

- Vi viser personlig integritet og har mot til å si fra 

OFFENSIV - Vi har fokus på den enkeltes faglige og personlige utvikling 

- Vi utvikler tjenestetilbudet i dialog med brukerne 

- Vi bekrefter det positive framfor å kritisere det negative 

- Vi bygger en kultur som stimulerer til kreativitet og nyskaping 

- Vi har fokus på muligheter framfor hindringer 

- Vi har engasjement, vilje og kraft til endring 

- Vi har evne til å motivere oss sjøl og hverandre 

ANSVARLIG - Vi benytter vår kompetanse og opptrer profesjonelt 

- Vi sikrer tilstrekkelig kvalitet på drifts- og utviklingsoppgaver 

- Vi bruker ressurser fleksibelt, effektivt og løsningsorientert 

- Vi er lojale 

- Vi stiller krav og gir konstruktive tilbakemeldinger 

- Vi finner selv gode løsninger og planer for å realisere ønsker og mål 

- Vi er tydelige og tilgjengelige 
 

 



 

 

 

 

Barnehagens satsingsområde for 2016-17 er: 
 
«Se barnet innenfra»: Hvordan jobbe med tilknytning i barnehagen? Det du 
legger inn av omsorg, trøst, ømhet, glede og latter kommer ut igjen som 
psykisk helse og mestring hos barna du jobber med. Hvert øyeblikk er en 
byggekloss i barnets liv.  Vi benytter trygghetssirkelen i vårt arbeid jfr 
side 9 i denne planen. 
 

 

 

 

 

Barnehagens visjon: 

“Glede, trygghet, leke, lære - Torpa barnehage et flott sted å være.  

ALT ER MULIG” 

Hovedmålsetting: 

Torpa barnehage skal: 

- sørge for at barna får et pedagogisk tilbud som er tilpasset hver enkelt sitt behov.   

-  være preget av “tid nok”; lek, læring, omsorg, danning, trygghet,  glede og mestring. 

- gjennom arbeidet med sosial kompetanse gi barna mulighet til  å utvikle selvstendighet og 

trygghet på seg selv.  De skal kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner. 

- gjennom arbeid med prosjekt  gi barna grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle 

områder, og støtte barnas nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær. 

- utvikle et inkluderende fellesskap og samarbeid, samt utnytte felles ressurser på tvers av 

avdelingene (til tross for at vi er fysisk adskilt). 

- ha tilstedeværende voksne som tør, vil og kan leke. 



 

FELLES MÅLSETTINGER FOR ALLE AVDELINGER 

Måned: Lundhaug, Mariringen og Solheim 

August/september Nytt barnehageår 15.08. 

Tema; “Bli kjent” 

Målsetting;  Barna skal bli kjente og trygge; 

med hverandre, med de voksne, med det fysiske miljøet og rutiner. 

Tema; “Brann/brannvern” 

Målsetting;  Barna skal bli kjent med; 

våre rutiner ved brann, få kunnskap om hvordan vi unngår brann, 
få kjennskap til hva brannalarm, røykvarsler, slokningsapparat og 
brannslange er. 
Barna skal delta på brannøvelse. 

Desember Målsetting for tema advent og jul: 

Barna skal få ei trygg og rolig førjulstid. De skal oppleve glede og 

forventning i førjulstida og få kjennskap til våre juletradisjoner. De 

skal få kunnskap om hvorfor vi feirer jul. 

Mars/april Målsetting for tema påske: 

Barna skal få kjennskap til hvorfor vi feirer påske, og våre 

påsketradisjoner. 

 

 

 

Målsettinger for overgang barnehage – skole (gjelder blå gruppe): 

 bli kjent og trygg med skolens fysiske miljø og rutiner 

 bli kjent med alle barna på blå gruppe i Torpa barnehage 

 bli kjent med framtidig lærer 

 kunne ta ansvar for egne saker, skolesaker og klær. 

 få kjennskap til bokstaver og tall 

 bli motivert og glede seg til skolestart. 

 



PLAN FOR BLÅ GRUPPE (skolestartere)  2016-17 

Blå gruppe møte hver 3.uke fra 08.30-13.00. Oppstart uke 38. Alle samlinger er på 

Mariringen. 

Innskolingsdagene på skolen (februar, mars, april og mai) blir klarlagt i løpet av høsten. 

Bading blir mandager. Eget skriv kommer.  

 

TID HVA 

September Felles samling 

Oktober Oppstart bading 

Oktober Felles samling 

November Tur til kunstmuseet på Lillehammer 
Samling på skolen med småskoletrinnet.  
Besøk av biskopen. 

Desember Felles samling 

Januar Felles samling 

Februar Felles samling 

Mars Felles samling 

April Felles samling 

Mai  Tur til vitensenteret 
Avslutning for blå gruppe 

Juni Felles samling 

 

 

 

Minne fra Lillehammer kunstmuseum (forrige barnehageår) 



BARNEHAGENS INNHOLD 

 

GJENNOMGÅENDE INNHOLD; 

Dette er det vi formidler til barna kontinuerlig; trygghet, omsorg, ansvar, selvstendighet, 

likeverd, likestilling, empati, respektere forskjellighet, stimulere til samhandling med andre 

barn og voksne, kreativitet, stimulere til utvikling av språk og kommunikasjonsevne osv. 

Det gjennomgående innholdet går igjen i alle situasjoner i barnehagen; fra de daglige 

rutinesituasjonene til ulike typer organiserte eller uorganiserte aktiviteter. De blir synlige 

gjennom vår dagsrytme (jfr. praktisk årsplan) som er et utgangspunkt for vår daglige 

virksomhet. 

 

OMSORG 

”Barn har rett til omsorg og skal møtes med omsorg.  Barnehagens personale har en 

yrkesetisk forpliktelse til å handle omsorgsfullt ovenfor alle barn.  Denne forpliktelsen stiller 

krav til personalet om oppmerksomhet og åpenhet ovenfor det unike hos hvert enkelt barn 

– det unike i barnegruppen og i situasjonen”  Rammeplanen s.29. 

En omsorgsfull relasjon er preget av lydhørhet, nærhet, innlevelse og evne og vilje til 

samspill.  Det skal prege alle situasjoner i barnehagens hverdag.  God omsorg skal bidra til å 

utvikle barnets tillit til seg sjøl og andre, og til å beherske samspill med andre barn og 

voksne.  

 

Omsorg i barnehagen handler om både fysisk og psykisk omsorg: 

1. Tilknytning = barnets avhengighet og behov for beskyttelse og omsorg 

2. Utforsking = barnets selvstendighet og behov for å utforske og mestre verden. 

Det betyr både et trygt fang å krype opp i – og den voksnes støtte i å utforske og mestre 

omgivelsene.  Behovene er avhengig av hverandre, og barnets utvikling foregår i en 

prosess med bevegelse mellom tilknytning/trygghet og utforsking.   

 

 

 

 



Det kan forklares slik: 

 

 

I denne prosessen må vi som voksne alltid være  

STØRRE – STERKERE-KLOKERE-GOD. 

 

Vi må: 

- Når det er mulig: følge barnets initiativ og behov. 

- Når det er nødvendig: ta tak – lede og veilede. 

 

 

 

 

 

 



 

LEK 

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

aktivitet i trygge og samtidig utfordrende omgivelser”.  (Barnehageloven § 2).  

Leken skal ha en fremtredende plass i barnehagehverdagen.  Den er en grunnleggende livs- 

og læringsform som barn kan uttrykke seg gjennom. Å få delta i lek og få venner er 

grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen. Barn lærer og utvikler en 

sammensatt kompetanse gjennom leken.  Ved “å late som”, går barn inn i sin egen 

forestillingsverden, tar andres perspektiv og det gir form til barnets tanker og følelser. Barna 

skaffer seg kjennskap og kunnskap om mange områder gjennom utforsking i leiken.   

Leken er en del av barnekulturen, og her overføres tradisjoner fra eldre til yngre barn.  

Rammeplanen sier at barn skal få impulser og inspirasjon til leken gjennom opplevelser i 

barnehagens nærmiljø.  Barnehagen skal legge fysisk og organisatorisk til rette for variert 

lek, inne og ute. 

Personalet skal være tilgjengelige for barna ved å støtte, oppmuntre og inspirere dem i deres 

lek. 

Barn som ikke deltar i leken - eller holdes utenfor skal gis særskilt oppfølging. 

 

LÆRING 

 “Barnehagen skal gi barn grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle områder.  

Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer 

med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter” (Barnehagelovens § 2). 

 

Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, vitebegjær og lærelyst og bidra til et godt 

grunnlag for livslang læring.  Barn lærer i alle situasjoner - på alle arenaer - og i formelle og 

uformelle sammenhenger.  De lærer i det daglige samspillet med andre mennesker - og med 

miljøet.  Læring, lek, oppdragelse og omsorg er ulike sider av samme sak.  I barnehagen skal 

barnas egne interesser og spørsmål være utgangspunkt for læreprosesser.  Det krever et 

anerkjennende og interessert personale som gjennom ulike relasjoner skaper et godt 

læringsmiljø.  Læring vil derfor være preget av kvaliteten på samspillet mellom barn og 

voksne i barnehagen. 

Barnehagens formelle læresituasjoner er i utgangspunktet planlagt og ledet av de voksne, og 

de uformelle er knyttet til hverdagssituasjoner og lek. 



 

DANNING 

«Danning er en livslang prosess som blant annet handler om å utvikle evne til å reflektere 

over egne handlinger og væremåte». «Danning er mer enn utvikling, mer enn læring, mer 

enn omsorg, mer enn oppdragelse og mer enn sosialisering. Samtidig rommer danning alt 

dette». (Rammeplanen) 

Danning handler om hvem vi blir, ut fra de omgivelsene vi er satt i. Det  handler om å  få et 

aktivt og bevisst forhold til omgivelsene og klare å reflektere over det en gjør i samspill med 

andre. Oppdragelse ligger i begrepet danning, men i danning har barna større medvirkning. 

Danning er en kontinuerlig prosess som i barnehagen henger tett sammen med omsorg, lek 

og læring.  Vi voksne skal på en omsorgsfull måte lede og veilede barna. Vi skal være gode 

rolle modeller der det skjer en overføring av verdier, normer og tanker. Barna skal få sette 

ord på egne følelser og reaksjoner og gis  erfaringer med hva som er akseptabelt i samvær 

med andre. De skal få ta egne valg og vi gir dem gode følelsesmessige erfaringer, deriblant 

mestring.  Barna skal få øvelse i innlevelse i andre menneskers følelser og forstå andre ut i 

fra deres situasjon. Hverdagen i Torpa barnehage skal være preget av lek, glede og humor. 
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Plan for sosial kompetanse                                                                                                   

Mål: Sikre kvalitet, systematisk arbeid og progresjon i  arbeidet med sosial kompetanse. 

Ansvarliggjøring av voksenrollen. Informasjon.                                                                      

Metode: Steg for steg og Mitt valg. 

Kompetanse område Ferdigheter Tiltak Voksenrollen 

Samarbeidsferdigheter: 
 
Barna skal få øvelse i å 
vente på tur, dele med 
andre, hjelpe andre, følge 
regler osv 

-Jeg kan vente på tur 
-Jeg kan dele 
-Jeg kan hjelpe andre 
og jeg  kan ta  
 imot hjelp 
-Jeg kan følge regler 
-Jeg kan utføre  
  beskjeder 

-Spille spill 
-Store hjelper små 
-Gi ros 
-Benytte timeglass 
som hjelp når man skal 
«bytte på» 
-Hemmelig venn 
-Legge til rette for  
 situasjoner som  
 krever samarbeid 
-Øve tur-taking 
-Samarbeidslek, 
rollelek, 
konstruksjonslek  
-dekke bord, rydde,  
-felles produkt/  
 prosjekt 

-Jeg skal være  
 tilstede  og delta i  
  lek/aktiviteter med  
  veiledning 
-Jeg skal gå på  
  lysglimtjakt = ta  
 barna  i gode  
 gjerninger 
-Jeg skal gi barna  
 gode  forklaringer 
-Jeg skal følge opp  
  avtaler som blir  
 gjort  med barna. 
-Jeg skal være en  
 god  rollemodell   
 som  voksen (det vi  
 sier vi  gjør og gjør  
 skal være  det  
 samme) 

Selvhevdelse: 
 
Barna skal få trening i å ta 
initiativ ovenfor andre og 
kunne hevde egne 
meninger/ønsker/ 
behov. Barna skal kunne 
stå i mot vennepress og 
utvikle et positivt 
selvbilde.   

-Jeg kan vise følelser  
 (glad, lei meg, redd,  
  sint, overrasket) 
-Jeg kan sette ord på  
  følelser (glad, lei  
 meg,  redd,  
 overrasket, sint) 
-Jeg gleder meg over  
 positiv opp- 
 merksomhet fra   
 andre. 
-Jeg kan be om   
 hjelp,  og spørre om  
 jeg lurer  på noe. 
-Jeg kan ta kontakt  
 og initiativ 
-Jeg tør å ha egne  
 meninger og  
 standpunkter 
-Jeg tror på meg sjøl  
 og egen mestring 

-Smågrupper 
-Voksne/store som  
 «forbilder» 
-Oppfordre barna til å 
delta på sanger, eks 
morn morn morn jeg 
heter…. 
-Bruke enkle leker,  
 der barnet kan  
 mestre uten å  
 snakke, eks.  
 «dropsleken» 
-Bruke  
 hverdagssituasjoner 
-Bruke speil:  
 hvordan ser jeg ut  
 når jeg er lei meg,  
 sint, glad…. 
-Snakke om bilder  
 som viser ulike  
 sinnsstemninger 
-Kroppsspråk 
- ukas/ dagens barn,  
 ordens 

-Jeg skal sørge for at alle 
barna blir sett og hørt i 
hverdagen 
-Jeg skal veilede barna  i 
å forstå og å sette ord på 
følelser 
-Jeg skal ta barnas  
 følelser på alvor, være et 
forbilde, leve i følelsene 
-Jeg skal være  
 observant og  
 støttende, rose 
-Jeg skal lytte og  
 anerkjenne/gi lov 
-Jeg skal gå på  
 lysglimtjakt 
-Jeg skal skape  
 situasjoner som er  
 tilpasset og som  
 skaper  
 mestringsfølelse 
-Jeg skal skape trygge 
rammer som gjør at barn 
tør å si i fra 



-barns medvirkning 
 

-Jeg skal organisere i  
smågrupper 

 

 

Kompetanseområde Ferdigheter Tiltak Voksenrollen 

Selvkontroll: 
 
Barna skal utsette 
egne behov og ønsker i 
situasjoner som krever 
tur-taking, 
kompromisser eller 
felles avgjørelser. 

-Jeg klarer å utsette  
 egne behov 
-Jeg klarer å styre  
 aggresjon og sinne 
-Jeg klarer å finne  
 måter å reagere på  
 som ikke skader  
 andre  eller meg 

-Sette ord på følelser  
 som sorg, sinne og  
 glede 
-Bruke språket i  
 stedet for å slå osv. 
-Hjelp til å «roe» seg  
 ned 
-Språkstimulering, gi  
 barna et språk 
-Sette ord på når  
 konflikter blir løst på  
 en god måte 
-Sette ord på hva de  
 trenger når de blir  
 lei seg 
-Bruke tegning 

-Jeg skal anerkjenne  
 barns følelser 
-Jeg skal være  
 tilstede og være i  
 forkant av  
 følelsesutbrudd for  
 å veilede på gode  
 måter 
-Jeg skal veilede   
 barna til alternative  
 måter å  
 uttrykke følelser på 
-Jeg skal være kjent  
 med egne følelser  
 og sårbarheter 
-Jeg skal stimulere   
 barnas språk, og gi  
 dem et språk 
-Jeg skal forstå det   
 enkelte  barnet –  
 modenhet/nivå 

Empati: 
 
Barna skal få øvelse i 
innlevelse i andre 
menneskers følelser og 
forstå andre ut i fra 
deres situasjon. 

-Jeg klarer å vise  
 omtanke 
-Jeg respekterer 
 andres synspunkter  
 og  emosjoner 
-Jeg klarer å lytte 
-Jeg klarer å si noe  
 fint  til andre 
-Jeg har evne til  
 innlevelse og  
 forståelse 
-Jeg føler  glede ved  
 egen og andres  
 mestring 

-Bruke bøker og  
 historier med  
 empati som tema og  
 gå bak handlingene  
 sammen med barna  
 «Ida er lei seg, hva  
 tror dere har 
 skjedd» 
-Øvelse i å ta andres  
 perspektiv 
-Spille spill 
-Gi barna omtanke  
 og trøst 
-Gi barna mulighet til  
 å trøste 
-Oppfordre barna  til  
 å si fine ting  til  
 hverandre 
-Tørre å si at ting  
 ikke er greit 
- Si stopp! 
-Gratulere vinner  
 (unne hverandre) 
-Glede seg med  
 hverandre 

-Jeg skal være  
 empatisk 
-Jeg skal være  
 rollemodell i forhold  
 til å prøve å forstå   
 andres opplevelse 
-Jeg skal være  
 lyttende  
 og tilstedeværende 
-Jeg skal  
 kommentere  
 empatiske   
 handlinger 
-Jeg skal ta meg tid  
 til å gå inn i   
 konfliktsituasjoner   
 med barn: Hva  
 skjedde nå?,  
 hvordan  tror du  
 «Per» har det   
  nå? 
- Jeg sier stopp! 
 



 

 

 

 

 

Kompetanseområde Ferdigheter Tiltak Voksenrollen 

Ansvarlighet: 
 
Barna skal vise respekt 
for egne og andres 
eiendeler og arbeid, 
samt kunne utføre 
ulike oppgaver. 

-Jeg viser respekt for  
 egne og andres   
 eiendeler 
-Jeg tar ansvar i å  
 utføre oppgaver 
-Jeg viser tillit til  
 andre  mennesker 
-Jeg kan si ja til gode  
 og trygge valg og nei  
 til utrygge og farlige  
 valg 

-Praktiske gjøremål,  
 som rydding 
-ordensbarn 
-aktiviteter som går  
 på å ta vare på leker  
 og omgivelsene våre 
-få arbeidsoppgaver  
 som de mestrer 

-Jeg skal  veilede  
 barna  til å spørre  
 hverandre  
 om å få låne noe ol. 
-Jeg skal være  
  rollemodell 
-Jeg skal rose når  
 barna deler med  
 hverandre 
-Jeg skal vise tillit til  
 det barna og de  
 voksne gjør 
-Jeg skal ta med  
 barna  på praktiske 
gjøremål 

Lek, glede og humor: 
 
Barna skal føle glede, 
kunne/lære å leke og 
ha det moro.  

-Jeg har tilstrekkelig  
 sosial kompetanse  
 til å  leke 
-Jeg har venner i  
 barnehagen 
-Jeg tør å vise glede,  
 le og tulle 

-Ta med barna på  
 opplevelser i og  
 utenfor barnehagen 
-Lekegrupper, mer  
 eller mindre  
 voksenstyrt 
-Ha ulike leker og   
 lekearenaer 
-Gjennom et godt  
 pedagogisk tilbud, gi  
 barna kunnskap som  
 inspirasjon i leken 
-Glede, latter og 
 selvironi 
-Todlerkulturen 

-Tørre å leke og ha  
 evne til å leke på  
 barnas premisser 
-Være med å  
 motivere til lek, gi  
 inspirasjon 
-Hjelpe barn inn i lek 
-Så tidlig som mulig  
 se de barna som  
 trenger hjelp og  
 støtte 
-Være med å «drive  
 leken» framover 
-Være observante  
 for å se hva som  
 utfordrer noen barn  
 i lek 
-Jeg skal ta med  
 barna på  
 opplevelser i og  
 utenfor barnehagen 
-Jeg skal legge til  
 rette for et   
 stimulerende 
lekemiljø 



PROGRESJONSPLAN FOR FAGOMRÅDENE 

 

 

 

 

 

FAGOMRÅDE 1-ÅRINGEN 2-ÅRINGEN 3-ÅRINGEN 4-ÅRINGEN 5-ÅRINGEN 

Komm- 
unikasjon, 
språk og 
tekst. 

Stimulere til: 
-1 ords  
 ytringer 
- ta tur 
- etterligne  
 lyder 
- bli glad i  
 sang, rim og  
 regler 

Stimulere til: 
-2 ords ytringer 
- videreutvikle  
 begrepsfor- 
 ståelsen 
- benektende  
 setninger 
- begynnende  
 forståelse for at  
 språk kan  
 uttrykke  
 følelser, ønsker,  
 erfaringer og gi  
 positive  
 relasjoner  
 i lek 

Skape et miljø: 
-hvor barn og  
 voksne daglig  
 undrer seg  
- hvor barn  
 opplever  
 spenning og  
 glede ved  
 høytlesning,   
 fortelling,  
 sang og  
 samtale 

Skape et miljø: 
-hvor barn og  
 voksne  
 utforsker  
 daglige  
 opplevelser  
- hvor barn  
 opplever  
 spenning og  
 glede v/  
 høytlesning,  
 sang, samtale  
 og fortelling 

Skape et miljø: 
- hvor barn blir  
 fortrolig med  
 symboler som  
 tallsiffer og  
 bokstaver 
-hvor barn   
 lærer  å skrive  
 navnet sitt 
-hvor barn  
 forstår  
 sammenheng  
 mellom tekst og  
 tale  
-der det  rimes;  
 viktig for å  
 knekke  
 lesekoden 

Kropp, 
bevegelse og 
helse. 

Stimulere til: 
-positiv  
 selvoppfatning  
 via kroppslig  
 mestring 
- gode  
 erfaringer v/  
 varierte og  
 allsidige  
 bevegelser og  
 utfordringer 

Skape et miljø: 
-hvor barna får  
 videreutvikle 
sin  grov- og  
 finmotorikk 
- hvor barna får  
 erfaring m/  
 friluftsliv til  
 forskjellige  
 årstider 

Stimulere til: 
-sanseinntrykk  
 og bevegelse,  
 slik at barna  
 skaffer seg  
 erfaringer og  
 kroppslige  
 ferdigheter 

Tilrettelegge 
for: 
-utforskning og  
 kroppslige  
 utfordringer  
 ved å bruke  
 naturen og ta  
 vare på  
 miljøet 

Stimulere barna 
til mestring av 
ferdigheter 
som: 
-klippe etter en  
 strek 
-riktig  
 blyantgrep 
- leke med ball  
 (kaste – ta i  
 mot) 
- tegne seg selv,  
 kroppslig  
 bevissthet 
- ordne  
 seg/tørke seg  
 selv på do 



 

FAGOMRÅDE 1-ÅRINGEN 2-ÅRINGEN 3-ÅRINGEN 4-ÅRINGEN 5-ÅRINGEN 

Kunst, kultur 
og kreativitet. 

Legge til 
rette for: 
-mangfold  
 av  
 muligheter  
 for sansing  
 og  
 opplevelser  
 gjennom  
 musikk,  
 dans og   
 andre  
 aktiviteter 
 

Stimuler til: 
-fantasi,  
 kreativ  
 tenkning og  
 skaperglede 

Skape: 
-tilstrekkelig  
 rom både for  
 voksen ledede  
 og barnestyrte  
 aktiviteter for  
 å undre seg  
 over ulike inn-  
 og  
uttrykksformer 

Oppmuntre, 
stimulere og 
motivere: 
-til å iaktta  
 estetiske  
 fenomener og  
 detaljer i  
 møte m/natur  
 og fysisk miljø  
 også i  
 kunstneriske  
uttrykksformer  
 i arkitektur,  
 bilde, tekst,  
 musikk og  
 bevegelser 

Stimulere 
barna til: 
-utforskning og  
videreutvikling
av sine 
ferdigheter 
- bruk av ulike  
 verktøy/ 
 materialer 

Natur, miljø og 
teknikk. 

Legge til 
rette for: 
-opplevelser  
 og undring  
 over  
 naturens  
 mangfold 

Legge til rette 
for: 
-at barn  
 opplever  
 glede v/å  
 ferdes i  
 naturen 
- at barn får  
 en  
 begynnende  
 interesse for  
 dyr og  
 vekster i  
 naturen  

Ta 
utgangspunkt 
i: 
-barnas  
 nysgjerrighet  
 og la de  
 oppleve med  
 alle sanser,  
 iaktta og  
 undre seg  
 over  
 fenomener i  
 naturen og  
 teknologien 

Lære barna: 
-å iaktta,  
 systematisere,  
 utforske og  
 beskrive,  
eksperimentere   
 og samtale om  
 fenomener i  
 den fysiske  
 verden 

Lære barna: 
-navn på  
 vanlige norske  
 dyr og fugler 
-om planter vi  
 omgir oss med 
- om   
 avhengighet  
 til naturen 
- Enkelt  
 miljøvern -   
søppelsortering 
  

Etikk, religion 
og filosofi. 

Skape et 
miljø: 
-av  
samhørighet  
 med andre 
- med en  
begynnende  
 forståelse  
 for rett og  
 galt 

Bidra til at 
barna: 
-utvikler  
 respekt og  
 toleranse for  
 andre 
- får  
 kjennskap til  
 tradisjoner  
 knyttet til  
 høytider  

Skape et miljø: 
-hvor det er  
 rom for  
 opplevelser,  
 undring og  
 gode samtaler 

Skape et miljø: 
-hvor vi voksne  
 møter barns  
 tro, spørsmål  
 og undring med  
 respekt og alvor 

Lære barna: 
-om hvorfor vi  
 feirer de ulike  
 høytidene 
- å utvikle  
 toleranse for  
 ulikheter 

 

 



 

 

FAGOMRÅDE 1-ÅRINGEN 2-ÅRINGEN 3-ÅRINGEN 4-ÅRINGEN 5-ÅRINGEN 

Nærmiljø og 
samfunn. 

Oppmuntre: 
-til å møte  
 verden  
 utenfor  
 familien  
 med tillit og  
nysgjerrighet 

Stimulere til: 
-utforskning  
 og  
 oppdagning  
 av  
 nærmiljøet  
 sitt 
-erfare at alle  
 mennesker,  
 uansett alder  
 og  
forutsetninger  
 inngår i og  
 bidrar til  
 barnehagens  
 felleskap  

Bidra til at 
barna: 
-blir kjent  
 med  
 nærmiljøet  
 gjennom  
 opplevelser,  
 erfaringer  
 og undring 

Bruke: 
-nærmiljøets  
 ressurser til  
 gode  
 opplevelser,  
 utforskning og  
 læring 

Legge til rette 
for: 
-at barn blir  
 kjent i  
 nærmiljøet 
-at barn  blir  
 kjent med at  
 samer er  
 norges  
 urbefolkning,  
 og litt om dem 

Antall, rom og 
form. 

Stimulere til: 
-en  
 begynnende  
 interesse for  
 begreper 

Stimulere til: 
-begynnende  
 interesse for  
 ulike  
 matematiske  
 begreper  
 (stor, liten  
 etc) 
-begynnende  
 interesse for  
 tall  

Skape et miljø: 
-hvor de  
 voksne  
 resonerer  
 og undrer  
 seg sammen  
 med barna  
 over lik- og  
 ulikheter,  
 størrelser  
 og  
 matematiske  
 begreper 

Bidra til at 
barna: 
-opplever  
 glede over å  
 utforske,  
 erfare og leke  
 med tall, form  
 og mønster,  
 mengde og  
 mål 

Legge til rette 
for: 
- at barn 
 tilegner  seg  
grunnleggende  
 matematiske  
 begreper 
-at barn  lærer  
 enkle  
 geometriske  
 former 
-at barn får  
 tallforståelse 
-at barn kan   
 øve på å skrive  
 tall 

 

 

 

 

 

 

 



BARNS MEDVIRKNING 

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

Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens 

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

modenhet» (barnehageloven § 3). 

I henhold til FNs barnekonvensjon har barn rett til å si sin mening i alt som vedrører det, og 

barns meninger skal tillegges vekt. Barn har rett til å utrykke seg og få innflytelse på alle 

sider ved sitt liv i barnehagen. Hvor omfattende medvirkningen skal være er avhengig av 

alder og funksjonsnivå. Barns rett til medvirkning vil si at hvert barn har rett til å erfare at 

deres stemme blir tatt på alvor og har virkning i fellesskapet.  

Personalet må være oppmerksom på hva som fremmer den gode dialogen med barna og 

arbeide aktivt for at alle barn skal oppleve å bli «sett og hørt». Når vi diskuterer hvordan 

barn skal være medvirkende og medbestemmende, er det viktig å se på balansen mellom 

muligheter og begrensninger for barns ansvarlighet og delaktighet. Barn skal ikke bli stilt til 

ansvar for sine handlinger på lik linje med voksne, her ligger nettopp noe av friheten i det å 

være barn, nemlig frihet fra ansvar. For å kunne møte barn på deres rett til uansvarlighet 

må den voksne stå i et anerkjennende forhold til barnet. Å gå inn i forhandlinger eller dialog 

med barn, krever at den voksne er villig til å lytte, bekrefte, være åpen, nærværende og 

avgrenset i relasjonen med barnet, være anerkjennende (Bae).   

De eldste barna kan gi verbalt uttrykk for hva de tenker/ønsker, mens de yngste har mer 

«kroppslige kommunikasjonsformer». Vi voksne må være lydhøre og nysgjerrige på barns 

perspektiver og synspunkter. Det er viktig at personalet deltar aktivt i lek og aktiviteter 

sammen med barna, slik at vi kan fange opp det barn interesserer seg for og tanker og 

ønsker barna har. Barns rett til medvirkning krever tid og rom for å lytte og samtale og i 

Torpa barnehage vil dette foregå i formelle og uformelle samtaler og ved barneintervju. I 

tillegg er prosjektarbeid veldig viktig i forhold til barns medvirkning.  

I Torpa barnehage fører barns rett til medvirkning til følgende praksis: 

 Anerkjenne følelser 

 Se og lytte til behov og legge til rette for barnets interesser 

 Ta barnets initiativ (i forhold til valg av aktivitet, samlingsstund, lek, «ønsker å sitte i 

vogn», gå inn hvis kald,  

 Barna skal være med å påvirke valg i hverdagen (hvilken lue, pålegg, valg av aktivitet, 

overgangsobjekter, bursdagsfeiring, kosemat, bevare barns «byggverk», hvordan si 

ha det,  

 Samtaler med barna, både formelle og uformelle 

 Jobbe med prosjekt 

 Hvis vi voksne stiller spørsmål til barna må vi godta svaret 



 Barna kan hjelpe de voksne med praktiske gjøremål 

 På kryss og tvers 

 Dagens barn/ukas barn/ordens 

 Vi  voksne må tørre å tilrettelegg uavhengig av dagsrytme, planer, klokka – vi må 

«leve i nuet» og «ta oss tid» 

 Vektlegge foreldrenes innspill på hva barna tenker og føler 

 Observasjon for å kartlegge barns ønsker og behov 

 Vi voksne «har lov» til å ombestemme oss. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PERSONBESTEMT INNHOLD 

Dette dreier seg om det personalet formidler til barna av egne handlinger, verdier, 

interesser og oppfatninger. Det kan f.eks. være å vise respekt, å være anerkjennende, vise 

empati, være glad i, vise toleranse og egne handlinger, verdier, interesser og tilgivelse. De 

voksne må være handlingsdyktige, ekte og klare i sin kommunikasjon samt bidra til å 

skape en positiv og trygg atmosfære.  Vi må møte barna på en måte som formidler respekt 

og aksept, tillit og tiltro. Voksne er modeller for barna, og våre holdninger og handlinger 

påvirker. Det er derfor nødvendig å rette søkelyset mot den voksnes rolle i barnehagen, og 

samspillet mellom voksen - voksen og barn - voksen. 

 Barnehagens dagligliv skal preges av samvær som innebærer at personalet lytter, støtter 

og utfordrer barn dvs. er tilstede! 

“Det er ikke det vi sier, men det vi gjør som barna lærer av!!!” 

 

 

 

 

Gi meg ros, si at jeg er flink.                                      Er du sint på meg, forklar meg hvorfor.  Ikke få meg til å gjøre ting                                                                     
Gi meg oppmuntring,        Gråter du, vil jeg trøste deg.   du selv ikke vil. 
si at jeg kan.         Men ikke gi meg skylden for dine tårer.  Ikke gi meg dårlig 
Bare at noe er vanskelig og tar tid å lære.      Det kan ikke jeg forsvare meg mot.                  samvittighet for å ha såret 
Gi meg troen på mitt selvbilde.                                     noen. Jeg sårer ingen med 
Gi meg tro på          IKKE GÅ FRA MEG    vilje. Jeg har ennå ikke 
en egenverdi jeg kan leve med.      om kvelden når jeg trenger deg.   lært hvordan man gjør det 
         Gi meg trygghet til å sovne alene,  
Vær der for meg når jeg krever lærdom,     og ta deg tid til å høre en vond drøm.  Ikke snakk om mine  
og jeg trasser for å finne grenser.      FORTELL MEG AT DU ER GLAD I MEG,  uferdigheter til andre. 
Vær tålmodig        og alltid passer på meg.    Jeg stoler på deg. Det er 
og vis meg grensen når jeg tråkker over.       mye jeg ikke kan. 
Ikke straff meg for feil jeg ikke vet om,         Hold dine løfter,     Men du vil lære meg alt 
men fortell meg hva som er rett.      så lærer jeg å holde mine.    du kan og lede meg på 
         Vær stolt av meg,     rett vei, slik at jeg kan få 
Jeg tror på deg, du er mitt forbilde.                          når jeg forteller deg om feil     lærdom og kunnskap 
Gjør slik du vil jeg skal lære.                      jeg har begått.     du ikke kan gi meg. 
Vær min leder,         Så lærer du meg ærlighet og fortrolighet  Vær der for meg alltid 
og vær deg selv.          når jeg trenger deg,  
Lær meg at det er lov å le,       Trøst og blås,      da lærer du meg trygghet 
at det er lov å gråte,       når jeg har slått meg på kneet.   og tillit, 
at det er lov å bli sint.       Ikke prøv å lære meg,     og med det kan jeg  
Gjør det du, så tør jeg og.       at det er farlig å klatre i trær,   klare alt. 
Le til meg, sammen med meg.      og så si, hva var det jeg sa.  
Men ikke av meg.                       Ikke straff meg,  
                        med en avvisende rygg 
         når jeg prøver å utforske min radius. 
         Vær der for meg og hjelp meg å utforsk. 
         Jeg er trygg på deg. 
 
 
 
 



TORPA BARNEHAGE SKAL HA VOKSNE SOM 

- er tilstede i barnas lek – ”påskrudd og innstilt på rett frekvens” 

- har et fleksibelt forhold til regler 

- deltar i barnas lek 

- prioriterer samvær med barn foran andre oppgaver 

- bruker lite tid til å snakke med andre voksne 

- tar barnets perspektiv og ser på barnet som et subjekt 

- er fleksibel – og lite opptatt av klokka 

- ser på barn og voksne som likeverdige 

- er anerkjennende 

- er opptatt av hva barnet er  - ikke bare hva det gjør 

- er en god rollemodell 

- lytter til barnas ytringer og gjør plass for barns medvirkning 

- er den ansvarlige i relasjonen med barnet 

- tar barna på fersken i å gjøre gode ting (lysglimtjakt) 

- veileder barna i situasjoner som krever det eks konfliktløsning 

- legger til rette for at barn skal knytte vennskap, og at alle barn har minst en venn 

- ha klær og utstyr tilpasset hverdagen sammen med barn 

- er en inspirator i leken 

- ser muligheter i pedagogisk arbeid ved å 

videreføre eget eller barns initiativ 

- bidrar til at hvert enkelt barn blir den beste 

utgaven av seg sjøl 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PERIODEBESTEMT INNHOLD 

Prosjekt  

Rammeplan for barnehagen sier: «Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet, 

vitebegjær og lærelyst og bidra til et godt grunnlag for livslang læring og danning. Læring 

foregår i det daglige samspillet med andre mennesker og med miljøet, og er nært 

sammenvevd med lek, omsorg og danning . Barn kan lære gjennom alt de opplever og 

erfarer på alle områder. Barns undring må møtes på en utfordrende og utforskende måte 

slik at dette danner grunnlaget for et aktivt og utviklende læringsmiljø i barnehagen. Barns 

egne interesser og spørsmål bør danne grunnlaget for læringsprosesser og temaer i 

barnehagen» 

Torpa barnehage ønsker for kommende år å ta utg. pkt i barnas interesser og initiativ når vi 

planlegger barnehagens innhold. Vi vil jobbe prosjektbasert.  Et eksempel på et slik prosjekt 

kan være «Kaptein Sabeltann» , «Verdensrommet», «Å lea seg» eller «Bukkene Bruse»  Vi 

ønsker på denne måten å skape lekeverdener. 

For dere foreldre betyr det at medvirkning og informasjon vil foregå «undervegs» -  i 

stedetfor utdelte planer i forkant av tema.  Vi vil beholde månedsplan for informasjon om 

faste aktiviteter som bursdager, bibliotekbesøk, konserter ol.   

Informasjon om de ulike prosjektene vil bli på «VEGGEN» i barnehagen.  I tillegg vil det til 

ulike tider bli sendt ut prosjektbrev (informasjon om prosjektets innhold og framdrift).  En 

god dialog mellom hjem og barnehage er en forutsetning for å lykkes i dette arbeidet, og 

dere foreldre må være «på» i forhold til innspill og spørsmål om de ulike prosjektene. 

Prosjektenes varighet vil variere i tid – alt ettersom innspill og barnas interesse.  Det vil bli en 

ukes fri til etterarbeid og forberedelse mellom hvert prosjekt. 

Torpa barnehage ønsker å følge denne malen i prosjektene: 

1. Mål og rammer.   

Dette er et forarbeid til prosjektet.  Vi gjennomfører en idemylding i barne-, foreldre 

og personalgruppa for å velge ut periodens prosjekt.  Denne idemyldringen resulterer 

i et tankekart på «VEGGEN».  Mål utformes på bakgrunn av tankekart og innhold i 

barnehagens rammeplan. 

2. Organisering. 

Vi fordeler ansvar for prosjketledelse og øvrige roller.  Målet med dette er å sikre  

framdrift i prosjektet. 

3. Beslutningspunkter, oppfølging og milepæler. 

Denne delen av prosjektet innebærer kontinuerlig evaluering og medvirkning.   

4. Kvalitetssikring. 



Vi vil her bl.a vurdere om vi er på veg mot oppsatt mål. 

5. Gjennomføring. 

Dette er prosjektets hovedaktiviteter; konkrete uke/2 ukes planer.  Informasjon er 

tilgjengelig for foreldre på «VEGGEN». 

 

 

«Prosjektarbeid….. Det vi gjør i dag, henger sammen med det vi gjorde i går – og det 

vi skal gjøre i morgen» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VURDERING 

”Den som slutter å bli bedre – slutter å bli bra!” 

Kvaliteten i det daglige samspillet mellom mennesker i barnehagen er en av de viktigste 

forutsetningene for barns utvikling og læring. Barnegruppens og det enkelte barns trivsel og 

utvikling skal derfor observeres og vurderes fortløpende. Oppmerksomheten må både rettes 

mot samspillet barna imellom, mellom barn og personale og mellom barnehagens ansatte. 

Barnehagens arbeid skal vurderes, det vil si beskrives, analyseres og fortolkes i forhold til 

kriterier gitt i barnehageloven, rammeplanen og eventuelle lokale retningslinjer og planer. 

Pedagogisk dokumentasjon gir grunnlag for refleksjon og vurdering. Det skal synliggjøre 

barns utvikling og opplevelser, samt personalets praksis. Vi er bevisste på hva vi 

dokumenterer, hvordan og hvorfor. 

Vurderings og dokumentasjonsarbeid henger tett sammen. De har begge til hensikt å belyse 

praksis. 

Hvem skal delta i barnehagens vurderingsarbeid? 

- Barna 

- Foreldre/foreldreråd 

- Ansatte 

- Samarbeidsutvalg 

Hva skal vurdres? 

Systematisk vurderingsarbeid legger grunnlaget for barnehagen som lærende organisasjon. 

Barnehagen som organisasjon bærer på tradisjoner, sammensatt kompetanse, innforståtthet 

og taus kunnskap som er viktig å sette ord på og reflektere over for å legge grunnlaget for 

videre kvalitetsutvikling. 

Hvordan skal vurderingsarbeidet foregå? 

1) Kartlegging av alle barn for å bli bedre kjent/drøfting ved foreldresamtaler. 
2) Barna har sin “perm” med dokumentasjon fra hele barnehageåret. 
3) Gjennomgang, drøfting og forbedringer av ulike sider ved barnehagedriften 
4) Brukerundersøkelser    
5) Kompetanseheving i personalet. 
6) «Lysglimtjakt»; vi leter etter positive, konkrete hendelser i hverdagen som vi skriver ned. 

 

 
 
 
 
 
 



PERSONBESTEMT INNHOLD 

Dette dreier seg om det personalet formidler til barna av egne handlinger, verdier, 

interesser og oppfatninger. Det kan f.eks. være å vise respekt, å være anerkjennende, vise 

empati, være glad i, vise toleranse og egne handlinger, verdier, interesser og tilgivelse. De 

voksne må være handlingsdyktige, ekte og klare i sin kommunikasjon samt bidra til å 

skape en positiv og trygg atmosfære.  Vi må møte barna på en måte som formidler respekt 

og aksept, tillit og tiltro. Voksne er modeller for barna, og våre holdninger og handlinger 

påvirker. Det er derfor nødvendig å rette søkelyset mot den voksnes rolle i barnehagen, og 

samspillet mellom voksen - voksen og barn - voksen. 

 Barnehagens dagligliv skal preges av samvær som innebærer at personalet lytter, støtter 

og utfordrer barn dvs. er tilstede! 

“Det er ikke det vi sier, men det vi gjør som barna lærer av!!!” 

 

 

 

 

Gi meg ros, si at jeg er flink.                                      Er du sint på meg, forklar meg hvorfor.  Ikke få meg til å gjøre ting                                                                     
Gi meg oppmuntring,        Gråter du, vil jeg trøste deg.   du selv ikke vil. 
si at jeg kan.         Men ikke gi meg skylden for dine tårer.  Ikke gi meg dårlig 
Bare at noe er vanskelig og tar tid å lære.      Det kan ikke jeg forsvare meg mot.                  samvittighet for å ha såret 
Gi meg troen på mitt selvbilde.                                     noen. Jeg sårer ingen med 
Gi meg tro på          IKKE GÅ FRA MEG    vilje. Jeg har ennå ikke 
en egenverdi jeg kan leve med.      om kvelden når jeg trenger deg.   lært hvordan man gjør det 
         Gi meg trygghet til å sovne alene,  
Vær der for meg når jeg krever lærdom,     og ta deg tid til å høre en vond drøm.  Ikke snakk om mine  
og jeg trasser for å finne grenser.      FORTELL MEG AT DU ER GLAD I MEG,  uferdigheter til andre. 
Vær tålmodig        og alltid passer på meg.    Jeg stoler på deg. Det er 
og vis meg grensen når jeg tråkker over.       mye jeg ikke kan. 
Ikke straff meg for feil jeg ikke vet om,         Hold dine løfter,     Men du vil lære meg alt 
men fortell meg hva som er rett.      så lærer jeg å holde mine.    du kan og lede meg på 
         Vær stolt av meg,     rett vei, slik at jeg kan få 
Jeg tror på deg, du er mitt forbilde.                          når jeg forteller deg om feil     lærdom og kunnskap 
Gjør slik du vil jeg skal lære.                      jeg har begått.     du ikke kan gi meg. 
Vær min leder,         Så lærer du meg ærlighet og fortrolighet  Vær der for meg alltid 
og vær deg selv.          når jeg trenger deg,  
Lær meg at det er lov å le,       Trøst og blås,      da lærer du meg trygghet 
at det er lov å gråte,       når jeg har slått meg på kneet.   og tillit, 
at det er lov å bli sint.       Ikke prøv å lære meg,     og med det kan jeg  
Gjør det du, så tør jeg og.       at det er farlig å klatre i trær,   klare alt. 
Le til meg, sammen med meg.      og så si, hva var det jeg sa.  
Men ikke av meg.                       Ikke straff meg,  
                        med en avvisende rygg 
         når jeg prøver å utforske min radius. 
         Vær der for meg og hjelp meg å utforsk. 
         Jeg er trygg på deg. 
 
 
 


