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INNLEDNING
Hvert team lager også sine månedsplaner 
med mål og tiltak fra årsplanen, 
Her blir både pedagogisk plan og årsplan 
kanalisert mer konkret ut i hverdagen.

Personalet i vår barnehage har 
MASSE kompetanse og kunnskap.
Den skal deles i personalgruppa 
og barnegruppa, og ny kunnskap 
skal tilføres barnehagen.
Vi vil være en barnehage i utvikling 
som kontinuerlig sørger for at 
kunnskap fylles på og deles.
Barnehagen som en lærende organisasjon 
er opptatt av personalets kompetanse 
og kompetanseheving. Vi skal hele tiden 
finne muligheter for hvordan vi kan 
lære sammen - og av hverandre.

Vi synes vi har et flott nærmiljø 
som vi vil bruke på flere måter.
Vi ønsker å være en positiv 
aktør i vårt nærmiljø. 
Gulset kirke er våre eiere og vi samarbeider 
med kirken på flere områder. 
Gulset sykehjem er en viktig 
samarbeidspartner.

”Der folk møtes, utvikles noe som er mer 
enn summen av de som er tilstede”.
(Horrigmo, UiA)

Dette kalles også sosial kapital.

Vi tror på VERDISKAPNING i alle 
våre møtepunkt med våre venner på 
sykehjemmet og våre venner i nærmiljøet. 
Dette er en verdi og en kapital som 
vi ikke måler i kroner og øre, men i 
livsglede og gode opplevelser.
Dette vil vi fortsatt utvikle i 
LilleFot barnehage.

For LilleFot barnehage:

Signe Berit Seland Lunde
styrer

LilleFot barnehage hadde i 2014 
prosjektet Samspill, Helse og Livsglede. 
Prosjektet handlet om å knytte generasjoner 
sammen. Vi har erfart at barn og eldre 
har gjensidig glede av hverandre. 
Gjennom prosjektet knyttet vi nære 
vennskapsbånd med Gulset sykehjem.

Vi fikk nye prosjektmidler fra 
Extrastiftelsen i perioden  2016 – 2018.
Vi ønsker nå å dele våre erfaringer og 
gleder med andre barnehager. Å knytte 
sammen barn og eldre er en ressurs 
som flere bør ta i bruk! Vi har etablert 
vennskapsbånd med mange som bor 
på Gulset sykehjem. Sammen med dem 
deler vi mange gode opplevelser.

Vi har erfart at begrepene
SAMSPILL, HELSE OG LIVSGLEDE 
rommer mye – ja, hele livet.
Vi velger derfor å ta med oss disse 
fokusområdene fram til 2019. Vi tar med 
oss erfaringer og metoder fra prosjektet 
når vi planlegger årene 2015 - 2019.

Vi tror at gode opplevelser er viktige 
faktorer i en god læringsstrategi.

VÅR VISJON:

”En liten fot har begynt sin 
livsvandring og vi vil fylle på 
med gode opplevelser... ”

Vi vil med denne PEDAGOGISKE 
PLANEN presenterer LilleFot barnehage. 
Samtidig vil vi formidle kulturen som vi har 
bygd opp og har fokus på. Den kjennetegner 
vår barnehage; vår organisasjonskultur.
Pedagogisk plan skal gjøre leseren kjent 
med fokusområder, verdier og våre 
arrangementer gjennom barnehageåret.
Pedagogisk plan gjelder for perioden 
2015 – 2019, og er overordnet 
ÅRSPLAN som lages hvert år.
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BARNEHAGENS  
SAMFUNNSMANDAT

FORMÅLSPARAGRAF (LOV OM BARNEHAGER)

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.
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Vi liker godt å være ute og vi er 
på tur flere ganger i uken.

Barnehagen har utvidet 
kristenformålsparagraf:
Det betyr at vi forteller om Jesus 
mer enn til jul og påske.
Vi bruker ulike bibelfortellinger og sanger og 
snakker om gode verdier som vi vektlegger. 
Vi er også kjent for våre Luciaspill og 
Påskespill som vi setter opp for foreldre 
og barn og voksne i vårt nærmiljø.
Vi har fokus på kreativitet og mange 
ulike uttrykksformer.  Vi har et nært 
samarbeid med Gulset sykehjem.Våre 
fokusområder, som rommer hele livet 
er: Samspill, Helse og Livsglede

LILLEFOT BARNEHAGE      
åpnet 30. juli 2009.
 
Vi har vår barnehage i den fine Gulset Kirke 
– som er kjent for alle sine vakre glassko
Gulset menighet står som eier 
og driver av barnehagen.

Vi ligger sentralt midt på Gulset ved siden 
av Gulsetsenteret og helsestasjonen. 

Vi har plass til 61 barn 
og vi har ansatt 15 årsverk i vår barnehage. 

Vi har et stort og flott uteområde med 
gapahuk – og helt øverst har vi en 
liten skog innenfor gjerdet vårt.

PRESENTASJON AV 
LILLEFOT BARNEHAGE
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MENINGSFULLT
”Barnehagens innhold skal utformes slik 
at det kan oppleves meningsfullt 
for det enkelte barn og for gruppen.”
(Rammeplanen)

”Barnehagens hverdag bør være preget 
av gode følelsesmessige opplevelser.
Glede, humor og estetiske opplevelser 
må være kjennetegn ved barns 
tilværelse i barnehagen.”

(Rammeplanen)

PRESENTASJON AV 
LILLEFOT BARNEHAGE

LEK OG LÆRING.
”Jeg skulle ønske dagens barn 
lekte mer enn de gjør. 
For den som leker som liten 
får en rikdom inni seg 
som man kan øse av hele livet. 
Man bygger opp en varm, hemmelig 
verden inni seg, en verden som 
gir styrke om livet blir vanskelig, 
et sted man kan ty til i motgang og sorg.” 

(Astrid Lindgren)
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Våre 5 team heter:

SOKKELESTEN (1-2 ÅR)
Teamet for barn i alderen 1-2 år.
Vi har fokus på å bygge trygghet og tillit.
Vi leker og synger. Vi koser oss ute!

GO`FOTEN (2-3 ÅR)
Teamet for barn i alderen 2-3 år.Vi er 
en gjeng som er veldig gla` i å være ute. 
Vi er opptatt av lek og har fokus på å 
bygge vennskap og sosial kompetanse. 

Barnehagen har to team for 
barn i alderen 3-5 år.

LANGBEIN (3-5 ÅR)
Vi har stort fokus på å vise respekt og 
omsorg, for andre og hverandre. Vi er 
opptatt av å skape gode vennskap. Vi 
har stort fokus på lek, er mye på tur 
uansett vær og vind. Vi er opptatt av 
helse, kropp og bevegelse. Humor og 
latter er en naturlig del av vår hverdag

TUSENBEIN (3 – 5 ÅR)
Vi har stort fokus på å vise respekt og 
omsorg, for andre og hverandre. Vi er 
opptatt av å skape gode vennskap. Vi 
har stort fokus på lek, er mye på tur 
uansett vær og vind. Vi er opptatt av 
helse, kropp og bevegelse. Humor og 
latter er en naturlig del av vår hverdag

STANKELBEIN (5-6 ÅR)
Stankelbein består av barn i alderen 5-6 år, 
de som har det siste året i barnehagen.
Gjennom lek og undring vil barna utvikle 
ferdigheter, mestring og læring.
Vi fyller på med gode og varierte 
opplevelser, legger vekt på at alle er viktige 
i fellesskapet og at vi må ta hensyn til 
hverandre og skaperverket rundt oss.
                    

VÅRE TEAM

Barnehagen er en basebarnehage. Det betyr at vi har et stort oppholdsrom,  Vi har mange 
ulike små og store rom der voksne og barn fordeler seg til lek og aktivitet. Samtidig er barna 
inndelt i 5 team som har teamdager & teamturer/ samlinger.
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LilleFot barnehage vil være med på å formidle gode verdier!
Vi vil ha bevisste voksne som vet at de er verdiformidlere hele tiden
Disse  verdiene løfter vi ekstra høyt:

VERDIFORMIDLING I
LILLEFOT BARNEHAGE

1. TRYGGHET/TILLIT

Viktig at foreldrene har tillit til oss. Viktig at 
barna har tillit til oss. Viktig at personalet 
har tillit til hverandre. For å skape 
trygghet, må man ha tillit. 

2. TID

Vi skal ikke stresse av gårde…. 
Vi er her for barna!

”Livet er ingen motorvei, men 
en plass å parkere i solen.”

3. RESPEKT

For hvert enkelt barn, som er fullverdige 
mennesker, / for hverandre i personalgruppa,
for foreldre, - og for alle mennesker  vi møter.  

4. KVALITET

På alle plan: i relasjon, i planer,
/ gjennomføring,  i organisering
 og i dokumentasjon / vurdering.
”Vi skal sikte mot stjernene.”

5. KJÆRLIGHET

Ligger til grunn i hverdagen overfor 
barn og andre. Vi vil også formidle 
den kjærlighet som Jesus har til oss alle.

6. INKLUDERENDE FELLESSKAP

Alle vil vi ha med og vårt mål er at
alle skal trives.

”Personalet har som rollemodeller 
et særlig ansvar for at barnehagens 
verdigrunnlag etterleves i praksis.
Refleksjoner over egne verdier og 
handlinger bør inngå i personalets 
pedagogiske drøftninger.
Barnehagen må systematisk vurdere 
om egen praksis og barnehagens kultur 
bidrar til å fremme verdier som skal ligge 
til grunn for barnehagens virksomhet”
(Rammeplanen)
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VI ØNSKER Å SETTE GODE SPOR I 
VÅRT NÆRMILJØ, - SOM ER GULSET
Vi inviterer Gulset sykehjem, alle 
barnehagene på Gulset og 1. 
klassinger til vårt Påskespill.

Vi inviterer sykehjemmet til vår årlige maifest.
Da er det som seg hør og bør leker 
og servering av pølser & lomper.
Vi har også åpen invitasjon til Luciaspillet vårt.
Vi har jevnlig møtepunkt 
med Gulset sykehjem 
(se mer under overskriften om vårt 
prosjekt: Samspill, Helse & Livsglede.)

Barna i LilleFot synger på Miljøtreffet 
på Gulset senter og på seniortreffet 
”Åpent hus” i Gulset kirke.

SMÅ OG STORE BLIR SETT OG HØRT
Vårt mål er at alle som kommer 
inn i LilleFot barnehage 
skal kjenne at det er godt å 
komme inn i barnehagen. 
Barn, foreldre og andre som kommer 
skal oppleve at de blir sett og hørt. 
Vårt mål er at alle foreldre skal oppleve 
at deres barn blir tatt i mot på en god 
måte – slik at de kan gå til sin hverdag 
med en visshet om at deres barn 
har det bra i LilleFot barnehage.

DETTE SKAL KJENNETEGNE 
LILLEFOT BARNEHAGE:

Organisasjonskulturen i LilleFot barnehage er 
den kulturen vi bygger sammen - over tid. 

Vår kultur er det unike som preger LilleFot, det som kjennetegner oss.
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VI VIL VÆRE: DEN KREATIVE 
BARNEHAGEN
Barna i LilleFot barnehage  introduseres 
for, og blir kjent med ulike uttrykksformer 
– og vi vil ta vare på gode opplevelser 
knyttet til ulike uttrykk.
Vi har voksne med kompetanse på 
bilde, form og farge, dans, drama og 
musikk. Vi har også fokus på det skrevne 
ord gjennom bøker og eventyr.
I 2014 hadde vi besøk av både ballettpedagog 
og en anerkjent billedkunstner. 
Det inspirerte og gav barna mulighet 
for uttrykksformer som satte spor!

DETTE SKAL KJENNETEGNE 
LILLEFOT BARNEHAGE:

RAMMEPLAN

”Barnehagen må gi barn mulighet 
til å oppleve kunst og kultur og 
til selv å uttrykke seg estetisk. 
Å være sammen om kulturelle 

opplevelser og å gjøre eller skape 
noe felles, bidrar til samhørighet. 
Barn skaper sin egen kultur ut fra 

egne opplevelser. Gjennom rike 
erfaringer med kunst, kultur og 
estetikk vil barn få et mangfold 

av muligheter for sansing, 
opplevelse, eksperimentering, 

skapende virksomhet, tenkning 
og kommunikasjon.”
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BARNEHAGEN SOM SATSER
PÅ UTELEK & TURER
Vi har et uteområde og skog i nærmiljøet 
som innbyr til et flott uteliv.
De voksne i LilleFot barnehage vektlegger 
å komme seg ut og dra på tur.
De ulike team har faste utedager / turdager 
- i tillegg til at alle barna er ute hver 
dag. ”Ikke dårlig vær når man har riktige 
klær”. Barna koser seg ute i regnet, de
voksne skal ikke stoppe dette.
Vi har egen gapahuk og vi har bålplass 
som kan brukes hele året.
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DEN FLERKULTURELLE 
BARNEHAGEN
På Gulset bor det mange mennesker 
med ulike språk. Det er en bydel som 
har et rikt flerkulturelt miljø.
Vi ønsker at nærmiljøet skal speiles  i 
vår barnehage. Vi vil ha et mangfold av 
mennesker fra ulike land representert. 
Vi ser det som en ressurs og en skatt. 
Vi er opptatt av ”tekst,  språk og 
kommunikasjon”. Vi stimulerer både 
til morsmålet og det norske språk.
Vi har både barn og voksne fra ulike land 
i vår barnehage, og det liker vi godt.

DETTE SKAL KJENNETEGNE 
LILLEFOT BARNEHAGE:
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BARNEHAGEN I GULSET KIRKE
Vi ønsker å ha identitet knyttet til Gulset 
kirke, som eier oss. Vi har utvidet kristen 
formålsparagraf og i praksis betyr det at vi 
tar Jesus med i hverdagen - og i planene. 
Vi tror at Jesus er vår beste venn, og det 
ønsker vi å formidle til barna. Vi tror 
Han vil gå sammen med oss gjennom 
hele vår livsvandring. Barna møter ulike 
bibelfortellinger– presentert på ulike måter. 
Vårt satsningsområde har overskrift: Kristen 
tro, etikk og verdier – og filosofi over livet.
Vi ønsker å understreke ”Undringen” 
over det vi ser og opplever.
Barna får være med på oppsetning 
av Påskepill og Luciaspill, som vi deler 
med små og store på Gulset. 
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AKTIVE VOKSNE

”Dei vaksne si rolle er å lage gode rammer, for å hjelpe barn til eit godt 
kvardagsliv i barnehagen, til å finne ut kven dei er og kva dei økskjer å kunne.

Dei vaksne skal vere gode og engasjerte rekvisitørar, ut i frå kva barna held på med.”

Jan Kampmann: (forsker og psykolog, Roskilde Universitet)
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I LilleFot barnehage vil vi ha aktive 
voksne – og vi har fokus på dette.
Voksne skal være aktive lyttere 
og aktive observatører.
Barna i LilleFot barnehage skal oppleve 
voksne som tar del i deres verden - det de 
er opptatt av, og det som de forteller om.
De voksne fordeler seg på ulike grupperom 
og er tilgjengelige voksne hele tiden.
I LilleFot barnehage er de voksne 
aktive på tur og aktive i barnehagens 
uteområde / utelek .
Vi er opptatt av ” å ta barna på 
fersken i å gjøre noe godt”.
Gi barna gode tilbakemeldinger! Ha fokus 
på det gode – det som vi vil ha mer av!
Vi samler hjerter og smilefjes for 
gode ord og gjerninger.
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FNs barnekonvensjon vektlegger at barn 
har rett til å si sin mening i alt som vedrører 
det, og barns meninger skal tillegges vekt.
Dette er nedfelt i lov om barnehager.

BARNS MEDVIRKNING

De (barna) skal ha rett 
til medvirkning tilpasset 
alder og forutsetninger.

Barnehageloven § 1 Formål, 2. ledd

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 Barns 
rett til medvirkning)

Barnehageloven § 3 
Barns rett til medvirkning

I LilleFot barnehage er vi opptatt 
av å ta barn på alvor.
Barna skal oppleve at deres stemme 
blir hørt og respektert. De skal 
oppleve at deres stemme er viktig. 
Demokratiske prinsipper skal læres.
De skal få lov til å ”ha noe å melde”
De skal også i hverdagen 
bestemme lek og rom.
Deres lek skal vernes og skjermes.
De skal være med i samtaler der de gis 
anledning til å sette ord på hva de har 
lyst til å gjøre mer ….og gjøre mindre….
I programmet Steg for Steg inviteres 
de inn i samtaler der de setter ord 
på sine følelser og opplevelser og  
andres følelser og opplevelser.
Hva gjør oss glade – hva gjør 
oss triste og redde?
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Barns medvirkning kan være så enkelt som dette:

”Signe Berit, jeg har noe å melde: 
Vi trenger flere rompeakebrett.”
                                                                      
(gutt 4 år)

…..da ble det selvfølgelig kjøpt inn flere rompeakebrett!
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I LilleFot barnehage har vi fokus på et 
nært og tillitsfullt foreldresamarbeid.
Foreldre skal oppleve at deres barn, og de 
som foreldre, blir tatt i mot på en god måte. 
Barn og foreldre skal møtes med respekt.
Vårt mål og vårt ønske er at alle som 
kommer inn i LilleFot barnehage 
skal kjenne at det er godt å 
komme inn i barnehagen, 
og de skal oppleve at de blir sett og hørt 
– barn, foreldre og andre som kommer.

Foreldresamarbeidet er grunnen som vi 
bygger vår pedagogiske virksomhet på.
Foreldre har verdifull kunnskap og 
kjennskap til sine barn som tas med 
i barnehagens pedagogiske arbeid 
rettet mot hvert enkelt barn.
Den daglige kontakten er den jevne pulsen 
i samarbeidet. I tillegg har vi møtepunkt 
med foreldrene for å samarbeide om 
deres barn når ulike ting dukker opp. 
I tillegg har vi foreldresamtaler med 
alle foreldrene minst 1 g. pr. år

Vi har et aktivt FAU i LilleFot barnehage.
Det er satt sammen av to 
foreldrerepresentanter fra hvert team.
De arrangerer dugnad og ulike 
møtepunkt for barn og foreldre (og 
personalet) i LilleFot barnehage.

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, 
kontaktskapende og samordnende 
organ. Samarbeidsutvalget består 
av to av representantene fra FAU, to 
representanter fra personalet og styrer. 
Barnehagens eier kan delta etter eget 
ønske, men ikke med flere representanter 
enn hver av de andre gruppene. 

Med utgangspunkt i rammeplanen for 
barnehagen godkjenner samarbeidsutvalget 
årsplan for den pedagogiske virksomheten.
Leder av SU er representant 
i barnehagens styre.

Barnehagen har DUGNAD 3 ganger i året:
Nedvask av barnehagen i februar.
Utedugnad / Innedugnad er 
om våren og om høsten.
Foreldrene er bundet til å jobbe 8 timer 
dugnadsarbeid i løpet av et barnehageår.
(jfr. Barnehagens vedtekter)

SAMARBEID MED
BARNAS HJEM

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.

(Barnehageloven § 1 Formål, 1. ledd)

For å sikre samarbeidet med 
barnas hjem, skal hver barnehage 

ha et foreldreråd og
et samarbeidsutvalg.

(Barnehageloven § 4 Foreldreråd og samarbeidsutvalg)
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FORELDRESAMARBEIDET I LILLEFOT 
har disse arenaene for samarbeid:
- Oppstartsamtale (for nye foreldre)
- Foreldremøte
- Foreldresamtale
- Ulike arrangement
  - Foreldremedvirkning / brukerundersøkelse
  - FAU (Foreldrenes Arbeidsutvalg)
  - SU (Samarbeidsutvalg)
  - Dugnad

Vi vil kontinuerlig jobbe for å legge til rette 
for foreldremedvirkning i LilleFot barnehage.
Hva vil være gode prosesser for å 
høre  foreldrenes stemmer?
Hvordan kan foreldrene være delaktige i 
planlegging og utvikling i LilleFot barnehage?
Dette drøftes i SU, i FAU og i personalgruppa.
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I LilleFot barnehage legger vi stor vekt på 
overgangen fra barnehage til skole. 
Dette gjør vi ved å ha førskoletrening to ganger pr. uke.
En god overgang kan innvirke på barnets 
selvbilde og videre skolegang.
5-åringen i barnehagen er motivert for læring. Vi 
ser at lekens tilnærming til kunnskap og utvikling av 
ferdigheter er et godt utgangspunkt, og gir barnet den 
tryggheten det trenger for å utvikle seg på alle områder.
Vårt mål er å styrke barnets sosiale og faglige 
kompetanse, og vi velger å gjøre det på følgende måte:

OVERGANG FRA
BARNEHAGE TIL SKOLE

SOSIAL KOMPETANSE FAGLIG KOMPETANSE

- Å ta hensyn til hverandre – vise empati
- Ta i mot beskjeder
- Vente på tur
- Rekke opp hånda
- Høre etter og lytte til andre
- Vennskap
- Gå på rekke

Vi avslutter året med en overnatting 
i barnehagen, som de selv er med på 
å bestemme hva skal inneholde.

Overgangsmøter med 
skolene på våren.

Vi tar utgangspunkt i Rammeplanens 
fagområder, og har fokus på disse områdene:

Språk, tekst og kommunikasjon
- Styrke barnets språklige bevissthet  
gjennom lytteleker, rim & regler, lek med 
setninger og ord, og lek med stavelser
- Alfabetet og bokstaver
- Blyantgrep

Antall, rom og form:
- Tallkjennskap
- Ulike begreper som størst, minst osv.
- Lære ulike former

Kropp, bevegelse og Helse
- Lære om kroppen vår
- Benytte en av førskoledagene til 
tur i nærmiljøet og i skogen, hvor vi 
trener på ferdigheter og begreper.

Førskolebarna får egne permer og 
arbeidshefter som de kan jobbe i.
Vi benytter oss av sang, musikk og forming.
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I 2014 fikk LilleFot barnehage 
prosjektmidler fra Extra stiftelsen 
kanalisert gjennom Kiwanis.
Prosjektet Samspill Helse og Livsglede 
gav oss mange spennende opplevelser. 
Vi ønsket å videreutvikle prosjektet 
slik at vi kunne dele våre erfaringer 
og gleder med andre barnehager. 

Vi søkte Extrastiftelsen og fikk nye 
prosjektmidler for perioden 2016 – 2018. 
Dette betyr at prosjektet «Samspill, 
mer helse og livsglede» fortsatt er en 
stor del av barnehagens identitet. 

Vi vet at generasjonsbaserte institusjoner 
som barnehage, skole, yrkesliv og 
sykehjem skiller generasjoner og den 

naturlige overføring av tradisjoner som 
tidligere bandt kulturen sammen og 
gav eldre mening og tilhørighet.
«Samspill, Helse og Livsglede» har brukt 
ny kunnskap og praktiske muligheter 
for å bringe barn og eldre sammen 
for å utnytte den helsegevinst og 
samfunnskapital som ligger i musikk og 
kultur i arbeidet med barn og eldre.
 
BAKGRUNN FOR PROSJEKTET:
Barn utvikles gjennom lek og 
samhandling. Musikk forsterker barnas 
evne til kommunikasjon og stimulerer 
sentralnervesystemet til å mestre læring, 
fysisk og psykisk belastning. Forskning 
blant eldre påviser sammenheng mellom 
musikk, kultur, samhandling og psykisk

PROSJEKTET:
SAMSPILL, HELSE OG LIVSGLEDE
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PROSJEKTET: SAMSPILL,
HELSE OG LIVSGLEDE

velvære, livsglede og fysiologiske forhold. Den 
sammenheng som påvises mellom musikk, 
kultur og kunst i forhold til barns utvikling og 
eldres helse benyttes som grunnlag for 
pilotprosjektet  ”Samspill – helse og livsglede”
 i LilleFot barnehage, Gulset Sykehjem 
og Gulset Nærmiljøsenter i Skien.

MÅLSETTING:
Styrke trivsel og evne til samspill 
for førskolebarn og eldre med 
bedre allmennhelse, livsglede 
og aktivitet som resultat.

GJENNOMFØRING:
Barna i LilleFot barnehage besøker 
regelmessig sine venner på Gulset sykehjem. 
Det legges en plan for hvert semester der 
faste barnegrupper besøker sine faste 
grupper med eldre. Barna får mulighet til 
å ha jevnlig kontakt med de eldre i alle de 
årene de går i barnehagen. Møteformene 
mellom barn og eldre er varierte: Sang- 
og musikksamlinger, lek, spill, trim og 
baking. Barnehagen inviterer de eldre til 
årlig Maifest og Påskespill eller til mindre 
uhøytidelige arrangement. Sykehjemmet 
inviterer til Karneval og Picnic i hagen.
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Vi opplever at Samspill, Helse og Livsglede rommer mye. Vi tar med oss disse fokusområdene 
inn i denne pedagogiske planen. Vårt prosjekt i 2014 har gitt oss verdifull erfaring som vi tar 
med oss videre.

FOKUSOMRÅDENE 2015 - 2019
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Spesielt gjennom lek og sosialt samspill 
kan barn utvikle en åpen og fleksibel 
væremåte som gjør dem i stand til å 
møte endringer i framtidssamfunnet.”

Fra ”Personalveiledning” til Steg for Steg1

Å forholde seg til andre - ha samspill 
med andre, er kanskje det mest 
vesentlige barnet lærer i barndommen. 
 
Sosial kompetanse gjør oss i stand 
til å ha samspill med andre.
Vi lever i et samfunn under sterk 
forandring. Et vesentlig trekk er store krav 
til tilpasning og fleksibilitet. Dette krever 
høy kompetanse i sosiale ferdigheter.
Et stigende antall barn som viser manglende 
kunnskap og evne til å omgås andre på 
en sosialt akseptabel måte. Økende vold, 
mobbing, fremmedfrykt og avvisning er 
adferdsproblemer som kan nevnes.

Barn ønsker å bli akseptert, og å få venner. 
Å «få bli med» er noe av det viktigste i 
oppveksten. Det kreves sosiale ferdigheter 
for å delta i samspill, og det er nødvendig å 
delta for å utvikle sosiale ferdigheter som 
fungerer i samspill med jevnaldrende.

 SOSIAL KOMPETANSE OMFATTER:
- Empati (vise omtanke, leve seg inn i)
- Selvkontroll (vente på tur, kompromisse)
- Selvhevdelse (presentere seg, be om info)
- Samarbeide (dele, hjelpe, følge regler)
- Humor og glede (være spontan, glede seg) 

Rammeplanen sier: 

«For heller ikke sosial kompetanse er 
medfødt. Den utvikles ikke av seg selv, 
den oppstår ikke gjennom modning 
eller tilfeldig læring. Den må tilegnes 
gjennom målrettet læring og egen 
erfaring gjennom deltakelse».

FOKUSOMRÅDE 1:
SAMSPILL

”Forskjellen 
som gjør en 
forskjell – er 
samspillet av 
forskjellighet.”
- Ukjent forfatter



25

I Lillefot barnehage bruker vi ”Steg 
for Steg” som metode for målrettet 
læring av sosial kompetanse.

Programmet er utarbeidet i USA, og 
Nasjonalforeningen for folkehelse har 
oversatt og bearbeidet det til norske forhold. 

”Steg for Steg” har til hensikt å utvikle 
barns evne til å kommunisere, omgås 
andre på en positiv måte og øke evnen 
til å takle problemer og frustrasjoner. 
Den grunnleggende drivkraften i Steg for 
steg er å bygge på det positive barn gjør, 
i stedet for å fokusere på det negative. 

”Steg for Steg” er i hovedsak tilrettelagt 
for barn fra tre år og oppover. For den 
yngste barnegruppen er det en liten del, 
”en prøvesmak”, hvor det fokuseres på 
følelser ved å se på ansiktsuttrykk.

Steg for steg er delt inn i tre ulike deler: 

- EMPATI
- MESTRING AV SINNE
- EVNE TIL PROBLEMLØSNING

Opplegget er bygd rundt målene:

(1-3 ÅR)
Kjenne igjen og sette ord på ulike følelser. 
Vise medfølelse og omtanke for andre.

(3-6 ÅR)
EMPATITRENING
- Kjenne igjen tegn på følelser, slik at det er 
lettere å forstå hva en selv og andre føler.
- Sette seg i andres sted.
- Vise medfølelse og omtanke for andre.

STEG FOR STEG
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STEG FOR STEG

MESTRING AV SINNE
- Legge merke til hvordan sinne føles 
- Legge merke til hva som gjør en sint
- Trene på å bruke teknikker 
for å dempe sinnet.

PROBLEMLØSNING
- Bruke en metode for problemløsning 
i sosiale situasjoner.
- Trene på sosiale ferdigheter.

23 leksjoner med utg. p. i Fotoplansjer 
(A3), samtaler, rollespill, leker og 
dukkespill blir sentrale deler.

Barna skal trene på prososiale ferdigheter 
(positive handlinger som har til hensikt å 
hjelpe eller støtte andre). Arbeidet knyttes 
til situasjoner som oppstår spontant, for 
eksempel der barn kunne ha vist positive 
sosiale handlinger, men ikke gjorde det, 
eller ved å gi positiv oppmerksomhet når 
barna viser prososiale ferdigheter. Vi ser 
at barna vil være hjelpsomme og til nytte 
for andre, og der hvor vi har rost frem 
en ferdighet (for eksempel å hente kald 
klut å legge på et vondt sted) har barna 
bevisst benyttet seg av samme metode 
når de kommer i en lignende situasjon.

De voksne må også være seg bevisste 
sine holdninger til barna. Det er viktig at 
vi ser barnet og anerkjenner barnet. Vi 
er også viktige rollemodeller for barna.
I arbeidet med Steg for Steg er et av 
målene at det er barna selv som skal 
reflektere rundt problemstillinger og 
komme med forslag til løsninger. Den 
voksne stiller spørsmål som åpner for 
refleksjon, og barna kommer frem til om 
løsningsforslagene vil fungere eller ikke.

For de minste er det viktig at voksne 
setter ord på det som skal skje rundt 
barnet. På den måten kan barna lære 
om ansiktsuttrykk og de grunnleggende 
følelsene (glad, sint, lei, overrasket og 
redd), både hos seg selv og andre.

Hvert enkelt barn skal bli sett og lagt 
merke til hver dag. Derfor har personalet 
delt barna mellom seg og fått spesielt 
ansvar for noen enkelte. Et viktig mål for 
de voksne i barnehagen er å ta barna 
”sine” på fersken i gjøre ”gode gjerninger” 
minst en gang i uken! Sannsynligvis 
kommer de voksne til å se mange flere 
enn en god gjerning i uken, nettopp fordi 
vi har fokus på dette, og dermed baller
det på seg...
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Sosial kompetanse gjør oss i stand 
til å ha samspill med andre!
Samspill med andre barn og voksne 
gir oss glede – og gode opplevelser. 
Et godt samspill skaper også en 
lærings- og utviklingsarena.

I vårt prosjekt har vi hatt fokus på 
samspillet mellom barn og eldre.

Samspill med de eldre gir små og store 
i barnehagen både helse og livsglede.
Vi ser at lyset tennes i øynene på de 
eldre og smilet kommer fram når 
barnehagen inntar oppholdsrommet. 
Samspill kan skje på så mange måter 
– med mange forskjellige mennesker.
 Vi skal sørge for et godt samspill som 
skaper sosial kompetanse, glede og 
gode opplevelser for små og store. 
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FOKUSOMRÅDE 2:
HELSE

I Lillefot barnehage legger vi vekt på et sunt 
kosthold og fysisk aktivitet. Vi vil være med 
på å overføre en sunn livsstil til barna, og 
gjennom dette være med på å forebygge 
livsstilssykdommer og inaktivitet hos barn. 
God barnehelse handler om å sikre fysisk, 
psykisk og sosial trivsel hos barn. Grunnlaget 
for god helse legges tidlig i barneårene, 
derfor er miljøet i barnehagen viktig.

FYSISK AKTIVITET: I dagens samfunn 
hvor barn sitter mye stille foran både tv 
og pc, er det viktig at barna får utfolde 
seg gjennom kroppslige aktiviteter i 
barnehagehverdagen. Inaktivitet blant 
barn i dag er blitt et samfunnsproblem. 

Dette vil vi være med på å gjøre noe med:
- Gjennom lek på uteområdet 
rundt barnehagen
- På turer i skog og mark hvor vi 
oppsøker ulendt terreng, går utenfor 
stier og klatrer i fjell og steinrøyser.
- De større barna løper mye på turene 
våre for å få høy puls, da dette utvikler 
hjertekapasiteten og gjør at barna får 
større utholdenhet og bedre kondisjon.

Fra helsedirektoratet er det anbefalt 
at barn skal ha høy puls fra en til 
halvannen time hver dag. 

DETTE FØRER TIL:
- Ved fysisk aktivitet utvikler barn sine 
motoriske ferdigheter, får kroppsbevissthet 
og utvikler koordinative egenskaper, som 
skaper mestringsfølelse og god selvfølelse. 
- Barna blir kjent med og blir 
trygg på sin egen kropp.
- Gjennom turer og uteaktivitet får 
barna kjennskap til alle årstider 
ved hjelp av sansene.
- De lærer å lokaliserer seg, nyte 
nærområdet og oppdage, de lærer 
nye begreper og ferdigheter.

”Mennesket er menneskets helsekilde.”

Per Fugelli

God barnehelse 
handler om 
å sikre fysisk, 

psykisk og sosial 
trivsel hos barn.
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KOSTHOLD: 
- Sammen med barna lager vi 
næringsrik og variert mat, som er gode 
byggesteiner for kroppen som vokser. 
- Vi har som mål at barna skal få smake 
på to slags frukt eller grønt hver dag 
og at barna skal få smake og oppleve 
variert mat laget fra bunnen av.
- Minst et av dagens måltider er smøremat, 
hvor barna  velger pålegg og smører selv.
 Etter hvert måltid må barna være 
med å rydde av bordet. Målet med 
dette er å få selvhjulpne barn 

etter hvert som de vokser til. 
- I fellesskap samtaler vi med barna om hva 
som er bra mat for kroppen og hvorfor. 
Ved å lage mat sammen med andre barn 
og voksne lager vi et sosialt fellesskap. 
- Barna må da samarbeide, vise hensyn, 
lære seg å bruke kjøkkenredskaper, 
lærer seg god hygiene, de prøvesmaker 
og utvikler sine smakssanser. 
- Vi vil at mat skal være gøy!
- På uteområdet vårt og på tur lager 
vi også retter på bål og grill. 
- Våren 2015 blir vi med i ”Fiskesprell”. 

Merlau-Ponty hevder at kroppen alltid er meningssøkende, og at 
vi ikke kan oppleve oss selv eller verden uten kroppen.
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”Delt glede er dobbel glede, delt sorg er halv sorg”

FOKUSOMRÅDE 3:
LIVSGLEDE

God helse og gode samspill - gode 
opplevelser skaper livsglede. Vi vil at 
barna i Lillefot skal få mange gode 
opplevelser, som de kan ta med seg 
på sin vandring videre i livet.
Vi vil ha mye livsglede i LilleFot 
barnehage: Humor og latter og gode 
samspill er en del av vår hverdag 
Gjennom prosjektet  Samspill, Helse 
og Livsglede har målet vært at barna 
skal både få og gi gode opplevelser. 
Vi vil oppleve livsglede gjennom ulike 
arrangement, møtepunkt  og aktiviteter.
Turer, kreativitet, lek og vennskap 
er også viktige stikkord for 
livsglede i LilleFot barnehage.

Vi vil at barna skal lære å vise 
omsorg og nestekjærlighet for 
andre mennesker de møter. 
De skal få tilført gode verdier og holdninger. 
Gjennom vårt samarbeid med Gulset 

sykehjem, nærmiljøsenteret og kirken 
opplever barna gode felles opplevelser 
med mennesker i forskjellige aldre og 
fra forskjellige miljøer og kulturer. Et av 
målene våre er å få barna til å se på alle 
mennesker med respekt og likeverd, 
uavhengig av kultur og bakgrunn
Målet vårt er også at barna skal bli kjent og 
bli glad i nærområdet rundt barnehagen 
og i byen vår. Det er mye historie som kan 
fortelles i vårt nærområde og i vår by.
Vi drar også på tur utenfor vår kommune. 
Det finnes mange aktiviteter som vi benytter 
oss mye av. Vi tar buss og drar på P.I.T. 
(Porsgrunn internasjonale teaterfestival), 
forskjellige forestillinger, konserter, 
matfestivalen, maisplukking, utstillinger, 
parker, bibliotek etc. På denne måte blir 
barna kjent med sitt nærområde og får 
påfyll av gode og meningsfylte opplevelser 
som gir god læring og livsglede.



Vi vil ha glade og fornøyde barn, derfor prøver 
vi å fange barnas interesser ved å være med 
på varierte aktiviteter som kan passe for alle.
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En organisasjon er et sosialt 
system som er bevisst konstruert 
for å realisere bestemte mål.

(Etzioni 1928)

Medlemmene i organisasjonen tenker 
og handler på spesielle måter.

HVA KJENNETEGNER EN 
LÆRENDE ORGANISASJON?

…”dele kunnskap”
 .…”kontinuerlig utforske hvordan 
man kan lære sammen”

I LilleFot barnehage vil vi 
realisere mange mål!
For å nå målene vi har satt for vår 
pedagogiske virksomhet må vi tenke 
og handle på spesielle måter:

- Alle ansatte er engasjert i å skape 
og dele kunnskap om hvordan de 
best kan nå organisasjonens mål.
- De ansatte stimuleres til å se ting på 
nye måter og kontinuerlig utforske 
hvordan man kan lære sammen
- Personalet er i stadig utvikling og 
tar stadig til seg ny kunnskap.
- Personalets kompetanse og 
kompetanseheving er avgjørende 
for at barnehagen skal kunne være 
en lærende organisasjon.

BARNEHAGEN – 
EN LÆRENDE ORGANISASJON
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”Barnehagen må ha en pedagogisk ledelse 
som setter i gang - og leder refleksjons- 
og læringsprosesser i organisasjonen.
Styrer og pedagogiske ledere
utformer og utvikler, leder og er ansvarlige 
for det faglige innholdet i LilleFot barnehage.

Vi vet at førskolelærerne, noen av disse er 
med i lederteamet, besitter barnehagens 
”abstrakte kunnskap”. Denne kunnskap 
skal overføres til resten av personalet! 
Mellomledere skal sørge for at dette skjer på 
hvert team – hos hver enkelt av personalet. 
De skal sørge for at gode opplevelser 
implementeres i barnehagehverdagen 
ut fra sin kunnskap og sin bevissthet. 
”Vår visjon ut i hverdagen!”

Vi vet at personalet er den viktigste 
ressurs for kvalitet i barnehagen.
I LilleFot barnehage har personalgruppa mye 
kompetanse. Vi må sørge for at den deles!
Ledergruppa har også ansvar 
for påfyll av kompetanse.
Vi vil hvert år lage en kompetanseplan 
for LilleFot barnehage.
Vi planlegger hva vi skal ha fokus på i forhold 
til kompetanseheving i LilleFot barnehage. 
Vi tilbyr kurs og forelesninger, og vi 
bruker kompetansen som vi allerede 
har i personalgruppa: personalet deler 
av sin kunnskap til sine kollegaer
Vi er en lærende organisasjon der:

- Alle ansatte er engasjert i å skape 
og dele kunnskap om hvordan de 
best kan nå organisasjonens mål.

PEDAGOGISK LEDELSE
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Barnehagen er en pedagogisk 
virksomhet som skal planlegges, 
dokumenteres og vurderes.
I LilleFot barnehage utarbeides disse planene 
– i tråd med denne pedagogiske plan:
- Årsplan
- Månedsplaner
- Prosjektplaner 
Alle planer vurderes og evalueres 
etter at deres tidsperiode utløper.
Lederteam legger føringer for 
pedagogiske planer, men skal også 
sørge for at det øvrige personalet 
inkluderes i planarbeidet med innspill.
Ledergruppa er ansvarlig for at mål og 
rammer er klarlagt for personalet, at det 
utvikles en felles forståelse for målene 
blant medarbeiderne og for at foreldrene 
får god og tilstrekkelig informasjon 
om barnehagens virksomhet. 

VURDERING AV BARNEHAGENS 
MÅL OG INNHOLD
Rammeplanen sier noe om betydningen 
av vurderingsarbeidet i barnehagen, 
og om planmessig vurdering. 
Det foregår når personalet systematisk 
samler inn opplysninger for å 
reflektere over det som skjer.
”Vurdering er: å beskrive, analysere og 
fortolke en innsats og virkninger den har.”

Vurdering skal støtte de voksne i barnehagen, 
og den kan bidra til å sikre at utvikling av 
barnehagen skjer på en bevisst måte. 

Vi ønsker å vektlegge vurderingsarbeidet 
for å sikre en barnehage med kvalitet, og 
en barnehage i god utvikling. Ut fra denne 
evalueringen trekker vi lærdom og utvikler 
vårt pedagogiske arbeid i barnehagen.

I LilleFot barnehage evaluerer vi blant 
annet årsplanen og månedsplaner.

Hvilken effekt tiltakene har hatt 
for det enkelte barn, kan vurderes 
sammen med foreldrene i 
foreldresamtaler/samarbeidsmøter.
Foreldrene skal vurdere barnehagens 
årsplan. På hvilken måte dette skal 
gjennomføres, avgjøres i SU.

Barna skal også få være med på å vurdere sin 
hverdag. Dette kan gjøres i samlingsstund, 
eller i mindre grupper, der barn får tid og 
rom til å vurdere, og der den voksne sitter 
”med ører på stilk” eller med penn og papir.

PLANLEGGING, DOKUMENTASJON 
OG VURDERING
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Vi har bygget opp et årshjul med mange flotte merkedager og arrangement.

ÅRET RUNDT

OKTOBER

Barnehagen delta 
på ”Sprell levende” 
gudstjeneste i 
Gulset kirke 

SU-MØTE

Uke 43: 
Internasjonal uke
24. okt.. 
Internasjonal fest

DESEMBER

Vi skal ha 4 
adventssamlinger for 
barn og personalet 
i desember.

Julevandring

LilleFot barnehage 
har Luciaspill i kirken 

Grøtfest 

NOVEMBER

PLANDAG
(Barnehagen er 
da stengt)

SEPTEMBER

FORELDREMØTE

Foreldredugnad

AUGUST

1. august
Nytt barnehageår

2 PLANDAGER (vi 
prøver å legge disse 
samtidig som skolen 
sine plandager)
(Barnehagen er 
da stengt)
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ÅRET RUNDT

MARS

LilleFot barnehage 
setter opp Påskespill:

Påskespill for 
barnehager, 1. 
klassinger og 
sykehjem + seniortreff

Påskespill & 
Påskefrokost for 
foreldre & slekt 
og venner

Påskevandring for 
barna i LilleFot 

MAI

Tirsdagen før 17. mai:  
MAI fest: Vi inviterer 
våre venner fra 
Gulset sykehjem

PLANDAG  
på inneklemt 
fredag etter Kristi 
Himmelfartsdag 
(Barnehagen 
er  da stengt)

APRIL

Hvis påsken er 
sen, er dette mnd. 
for Påskespill

Foreldredugnad

JUNI

Overnatting i 
barnehagen for 
førskolebarn

Sommerfest -
Fotografering 

FEBRUAR

Fredag før fastelavns 
søndag: Karneval

Foreldredugnad

JANUAR

Første virkedag etter 
nyttår: PLANDAG

Vinteraktivitetsdag 
…en dag da snøen 
ligger der
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Rammeplanen er en forskrift som er fastsatt 
av Kulturdepartementet. Rammeplanen 
gir retningslinjer for barnehagens 
verdigrunnlag, innhold og oppgaver.

MÅLET MED RAMMEPLANEN ER:
- Å gi styrer, pedagogiske ledere og det 
øvrige personalet en forpliktende ramme 
for planlegging, ” gjennomføring og 
vurdering av barnehagens virksomhet. 
- Rammeplanen gir også informasjon 
til foreldre, eier og til tilsynsmyndighet.

Rammeplanen vektlegger bl.a. sosial 
kompetanse, språklig kompetanse, 
Lek & omsorg og Læring & danning.  
Den inneholder OGSÅ  7 fagområder 
som vektlegges. Som bakgrunn og 
forpliktende ramme tar vi med litt 
av hva Rammeplanen sier:

BARN OG BARNDOM 
Barnehagen skal anerkjenne og ivareta 
barndommens egenverdi. Å bidra til at 
alle barn som går i barnehage, får en god 
barndom preget av trivsel, vennskap og lek, 
er fundamentalt. Barnehagen er også en 
forberedelse til aktiv deltakelse i samfunnet 
og bidrar til å legge grunnlaget for et godt liv.

Alle handlinger og avgjørelser som 
berører barnet, skal ha barnets beste som 
grunnleggende hensyn, jf. Grunnloven 
§ 104 og barnekonvensjonen art. 3 nr. 
1. Dette er et overordnet prinsipp som 
gjelder for all barnehagevirksomhet.

Barna skal møtes som individer, og 
barnehagen skal ha respekt for barnets 
opplevelsesverden. Barns liv påvirkes av 
omgivelsene, men barn påvirker også 
sine egne liv. Barnehagen skal gi rom for 
barnas ulike forutsetninger, perspektiver og 
erfaringer og bidra til at barna, i fellesskap 

med andre, utvikler et positivt forhold til seg 
selv og tro på egne evner. Barna skal møtes 
med empati og få mulighet til å videreutvikle 
egen empati og evne til tilgivelse.

BARNEHAGEN SKAL IVARETA 
BARNAS BEHOV FOR OMSORG
Omsorg er en forutsetning for barnas 
trygghet og trivsel, og for utvikling av 
empati og nestekjærlighet. Barnehagen 
skal gi barna mulighet til å utvikle tillit til 
seg selv og andre. I barnehagen skal alle 
barna oppleve å bli sett, forstått, respektert 
og få den hjelp og støtte de har behov for. 
Barnehagen skal aktivt legge til rette for 
omsorgsfulle relasjoner mellom barna og 
personalet og mellom barna, som grunnlag 
for trivsel, glede og mestring. Personalet skal 
arbeide for et miljø som ikke bare gjør barna 
til mottakere av omsorg, men som også 
verdsetter barnas egne omsorgshandlinger.

BARNEHAGEN SKAL IVARETA 
BARNAS BEHOV FOR LEK
Leken skal ha en sentral plass i barnehagen, 
og lekens egenverdi skal anerkjennes. 
Barnehagen skal gi gode vilkår for lek, 
vennskap og barnas egen kultur. Leken 
skal være en arena for barnas 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.

RAMMEPLANEN
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BARNEHAGEN SKAL 
FREMME DANNING
Barnehagen skal støtte barna i å forholde 
seg prøvende og nysgjerrig til omverdenen 
og bidra til å legge grunnlag for modig, 
selvstendig og ansvarlig deltakelse i 
demokratiske fellesskap. Barnehagen skal 
fremme samhold og solidaritet samtidig 
som individuelle uttrykk og handlinger skal 
verdsettes og følges opp. Barnehagen skal 
bidra til at barna kan forstå felles verdier 
og normer som er viktige for fellesskapet. 
Barnehagen skal bidra til å fremme barnas 
tilhørighet til samfunnet, natur og kultur.

I barnehagen skal barna få delta i 
beslutningsprosesser og utvikling av 
felles innhold. Barna skal støttes i å 
uttrykke synspunkter og skape mening 
i den verden de er en del av. Gjennom 
samspill, dialog, lek og utforsking skal 
barnehagen bidra til at barna utvikler kritisk 
tenkning, etisk vurderingsevne, evne til å 
yte motstand og handlingskompetanse, 
slik at de kan bidra til endringer.

BARNEHAGEN SKAL 
FREMME LÆRING
I barnehagen skal barna oppleve et 
stimulerende miljø som støtter opp om 
deres lyst til å leke, utforske, lære og 
mestre. Barnehagen skal introdusere nye 
situasjoner, temaer, fenomener, materialer 
og redskaper som bidrar til meningsfull 
samhandling. Barnas nysgjerrighet, 
kreativitet og vitebegjær skal anerkjennes, 
stimuleres og legges til grunn for deres 
læringsprosesser. Barna skal få undersøke, 
oppdage og forstå sammenhenger, utvide 
perspektiver og få ny innsikt. Barna skal 
få bruke hele kroppen og alle sanser i 
sine læringsprosesser. Barnehagen skal 
bidra til læringsfellesskap der barna 
skal få bidra i egen og andres læring.

BARNEHAGEN SKAL FREMME 
VENNSKAP OG FELLESSKAP
Sosial kompetanse er en forutsetning 
for å fungere godt sammen med 
andre og omfatter ferdigheter, 
kunnskaper og holdninger som 
utvikles gjennom sosialt samspill.
 I barnehagen skal alle barn kunne erfare 
å være betydningsfulle for fellesskapet 
og å være i positivt samspill med barn og 
voksne. Barnehagen skal aktivt legge til 
rette for utvikling av vennskap og sosialt 
fellesskap. Barnas selvfølelse skal støttes, 
samtidig som de skal få hjelp til å mestre 
balansen mellom å ivareta egne behov 
og det å ta hensyn til andres behov.

BARNEHAGEN SKAL FREMME 
KOMMUNIKASJON OG SPRÅK
Barnehagen skal være bevisst på at 
kommunikasjon og språk påvirker 
og påvirkes av alle sider ved barnets 
utvikling. Gjennom dialog og samspill 
skal barna støttes i å kommunisere, 
medvirke, lytte, forstå og skape mening. 
Barnehagen skal anerkjenne og verdsette 
barnas ulike kommunikasjonsuttrykk 
og språk, herunder tegnspråk. Alle 
barn skal få god språkstimulering 
gjennom barnehagehverdagen, og 
alle barn skal få delta i aktiviteter som 
fremmer kommunikasjon og en helhetlig 
språkutvikling. I barnehager for samiske barn 
i samiske distrikt skal barnehagen fremme 
barnas samiskspråklige kompetanse.
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KROPP, BEVEGELSE, MAT OG HELSE
Vaner og handlingsmønstre tar form 
allerede fra tidlig alder. Gode vaner som 
tilegnes i barnehagealder, kan vare livet 
ut. Barnehagen skal legge til rette for at 
alle barn kan oppleve bevegelsesglede, 
matglede og matkultur, mentalt og sosial 
velvære og fysisk og psykisk helse. Barna 
skal inkluderes i aktiviteter der de kan få 
være i bevegelse, lek og sosial samhandling 
og oppleve motivasjon og mestring ut fra 
egne forutsetninger. Barna skal bidra til at 
barna blir kjent med kroppen sin og utvikler 
bevissthet og egne og andres grenser.
Gjennom arbeidet med fagområdet 
skal barna få mulighet til å sanse, 
oppleve, leke, lære og skape med 
kroppen som utgangspunkt.

KUNST, KULTUR OG KREATIVITET
Opplevelser med kunst og kultur i 
barnehagen kan legge grunnlag for 
tilhørighet, deltagelse og eget skapende 
arbeid. I barnehagen skal barna få estetiske 
erfaringer med kunst og kultur i ulike former 
og organisert på måter som gir barna 
anledning til utforsking, fordypning og 
progresjon. Barna skal støttes i å være aktive 
og skape egne kunstneriske og kulturelle 
uttrykk. Barnehagen skal legge til rette for 
samhørighet og kreativitet ved å bidra til at 
barna får være sammen om å oppleve og 
skape kunstneriske og kulturelle uttrykk.
Fagområdet omhandler uttrykksformer 
som billedkunst og kunsthåndverk, 
musikk, dans, drama, språk, litteratur, 
film, arkitektur og design. Barnehagen 
skal la barna møte ulike kunstnerisske 
og kulturelle uttrykk som gjenspeiler et 
mangfoldig samfunn og ulike tidsepoker.

BARNEHAGENS FAGOMRÅDER
Fagområdene gjenspeiler områder som 
har interesse og egenverdi for barn i 
barnehagealder, og skal bidra til å fremme 
trivsel, allsidig utvikling og helse.

Barnehagen skal se fagområdene i 
sammenheng, og alle fagområdene 
skal være en gjennomgående del 
av barnehagens innhold.

Barnehagens verdigrunnlag og formål skal 
gi retning for og prege fagområdene, og 
barnas rett til medvirkning skal ivaretas.

Barnas lek danner en viktig grunnlag 
for arbeidet med fagområdene.

Barnas interesse for fagområdene skal 
stimuleres, og barnehagen skal bidra 
til å etablere et lærende fellesskap som 
verdsetter ulike uttrykk og meninger.

Barnehagen skal bruke ulikt materiell 
og utstyr, teknologi og digitale 
verktøy, spill, bøker og musikk i 
arbeidet med  fagområdene.
Fagområdene er stort sett de samme som 
barna senere møter som fag i skolen

KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST
Gjennom arbeid med fagområdet skal 
barnehagen bidra til at barna får utforske og 
utvikle sin språkforståelse, språkkompetanse 
og et mangfold av kommunikasjonsformer. 
I barnehagen skal barna møte ulike språk, 
språkformer og dialekter gjennom rim, regler, 
sanger, litteratur og tekster fra samtid og 
fortid. Barnehagen skal bidra til at barn leker 
med språk, symboler og tekst og stimulere til 
språklig nysgjerrighet, bevissthet og utvikling.

RAMMEPLANEN
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NATUR, MILJØ OG TEKNOLOG
Opplevelser og erfaringer i naturen kan 
fremme forståelse for naturens egenart 
og barnas vilje til å verne naturressursene, 
bevare biologisk mangfold og bidra til 
bærekraftig utvikling. Barnehagen skal 
bidra til at barna blir glade i naturen 
og får erfaringer med naturen som 
fremmer evnen til å orientere seg og 
oppholde seg i naturen til ulike årstider.
Barnehagen skal legge til rette for at barna 
kan få et mangfold av naturopplevelser 
og få oppleve naturen som arena for lek 
og læring. Barnehagen skal legge til rette 
for at barna kan forbli nysgjerrige på 
naturvitenskapelige fenomener, oppleve 
tilhørighet til naturen og gjøre erfaringer 
med bruk av teknologi og redskaper.

ANTALL, ROM OG FORM
Fagområdet handler om å oppdage, 
utforske og skape strukturer og hjelper 
barna til å forstå sammenhenger i naturen, 
samfunnet og universet. Barnehagen skal 
synliggjøre sammenhenger og legge til 
rette for at barn kan utforske og oppdage 
matematikk i dagligliv, i teknologi, natur, 
kunst og kultur og ved selv å være kreativ 
og skapende. Arbeid med fagområdet skal 
stimulere barnas undring, nysgjerrighet 
og motivasjon til problemløsing.

Fagområdet omfatter lekende og 
undersøkende arbeid med sammenligning, 
sortering, plassering, orientering, 
visualisering, former, mønster, tall, 
telling og måling. Det handler også 
om å stille spørsmål og resonnere, 
argumentere og finne løsninger.

NÆRMILJØ OG SAMFUNN
Barnas medvirkning i barnehagens 
hverdagsliv legger grunnlaget for videre 
innsikt i og erfaring med deltagelse 

i et demokratisk samfunn. Gjennom 
utforsking, opplevelser og erfaringer 
skal barnehagen bidra til å gjøre barna 
kjent med eget nærmiljø, samfunnet og 
verden. Barnehagen skal bidra til kunnskap 
om og erfaring med lokale tradisjoner, 
samfunnsinstitusjoner og yrker slik at barna 
kan oppleve tilhørighet til nærmiljøet.
Gjennom lek og varierte aktiviteter 
skal barna få erfaring med å lytte, 
forhandle og diskutere og få begynnende 
kjennskap til menneskerettighetene.
Gjennom arbeid med nærmiljø og samfunn 
skal barnehagen introdusere barna for 
personer, steder og samfunnsinstitusjoner i 
nærmiljøet for å skape tilhørighet og hjelpe 
barna med å orientere seg og ferdes trygt.

ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI
Etikk, religion og filosofi er med på 
å forme måter å oppfatte verden og 
mennesker på og prege verdier, normer 
og holdninger. Fagområdet retter særlig 
oppmerksomhet mot barnehagens 
samfunnsmandat og verdigrunnlag i et 
samfunn preget av livssynsmangfold.
Gjennom arbeid med etikk, religion og 
filosofi skal barnehagen bidra til at barna 
får kjennskap til grunnleggende verdier i 
kristen og humanistisk arv og tradisjoner. 
Barna skal få undre seg over eksistensielle, 
etiske og filosofiske spørsmål.

LilleFot barnehage har utvidet kristen 
formålsparagraf. Våre planer blir synlig 
hvert år i barnehagens årsplan.
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Disse dokumentene ligger som grunnlag for 
vår barnehage og vårt pedagogiske arbeid:

- Lov om barnehager
- Rammeplan for barnehager
- Vedtekter for LilleFot barnehage
- Stortingsmelding 24: Fremtidens barnehage
- Kompetanse for fremtidens barnehage. : 
- Strategi for kompetanse og 
rekruttering  2014 – 2020
- Utdanningsdirektoratet:

1) Språk i barnehagen – mye mer enn prat
2) Barnas trivsel de voksnes ansvar
- Prosjektbeskrivelse for ”Samspill, 
Helse og Livsglede”
- Fagstoff tilegnet gjennom ”Nasjonal 
lederutdannelse for styrere” (UIA  vår 
2013, høst 2013 &  vår 2014)

GRUNNLAGSDOKUMENTER
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KONTAKTINFORMASJON

LILLEFOT BARNEHAGE
Gulsetveien 165
Postboks 1810
3703 SKIEN

Tlf: 35 50 98 20
E-post: post@lillefotbarnehage.no
Webside: www.lillefotbarnehage.no

Søke plass i LilleFot barnehage?
Samordnet opptak i Skien kommune
Søknadsfrist 1. mars

Styrer og hvert team har sin 
egen mobiltelefon:

Styrer: 485 00 397
Sokkelesten: 463 04 959
GoFoten: 459 16 846
Langbein: 473 42 765
Tusenbein: 463 04 958
Stankelbein: 922 66 759
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