
 



Velkommen til Lindormen barnehage! 
 

- eller var det Brekkeåsen barnehage? Oppstarten ble ikke i nye og flotte lokaler som vi hadde håpet, men nå er vi i gang med nytt 

barnehageår her i Brekkeåsen, og har det bra med det. Flytting blir det en gang i løpet av høsten, og det ønsker vi skal bli en flott 

opplevelse for oss alle! 

 

Vi får flotte lokaler både ute og inne i Lindormen, men det viktigste er fortsatt innholdet i barnehagen,. Det som fyller hverdagen, 

samspill mellom voksne og barn og mellom foreldre og ansatte. Dette er den viktigste kvaliteten i arbeidet vårt! Vi kan klare mye 

hvis vi har godt samarbeid og riktig innstilling.  

I barnehagen har vi mange mål for det vi holder på med. Kortsiktige mål, og mål som skal nås en gang i framtiden. Vårt felles mål 

for hele virksomhet Oppvekst er å hindre frafall i videregående skole. Hver dag skal vi jobbe for at ingen fra Skiptvet skal droppe ut 

av videregående! Kanskje rart å tenke på der du sitter med småtten på fanget - videregående er jo så lenge til! Ja det er det.. Barna 

våre skal være små i mange år til, men grunnlaget for det de lærer legges i stor grad i årene fram til barnet fyller fem! Det visste du 

kanskje ikke, men mennesket er aldri så mottakelig for læring som i barnehagealder. Alt som læres i disse årene blir ikke satt ut i 

praksis med det samme, men det ligger der og modnes, før det en dag settes ut i livet. Det betyr at vi må jobbe seriøst med kvalite-

ten vi tilbyr barna i vår barnehage. Det har vi også tenkt å gjøre! Vi skal jobbe bevisst med kvalitet og mål i arbeidet, vi skal studere 

forskningsresultater, finne ut hvor vi står i forhold til det forskningen sier, og justere oss inn etter det.  

Det betyr ikke at vi skal bli skole, eller at barnehagen skal bli kald og maskinell. En av de viktigste forutsetningene for læring er at 

du føler deg trygg og ivaretatt - og at samspillet er godt! Det skal vi fortsette å jobbe mye med! Sammen med samspill mellom 

voksne og barn, og barn - barn, med å mestre leken, med å være selvstendig, med å ta hensyn til andre, med å være en god venn, 

med å lære noen tall og bokstaver, og mye, mye mer! 

 

I barnehagen tar vi denne jobben seriøst. Vi har et oppriktig ønske om at alle barna skal lykkes i livene sine og vi jobber hardt for 

det - hver dag. Vår innsats kan gjøre en forskjell, men den største forskjellen gjør dere! Dere foreldre er de som har størst innflytel-

se på barna, som de ser mest opp til og som de hører mest på! Måten dere oppdrar barna på, lærer dem å være en god venn, å ta vare 

på seg selv og andre, å vise omsorg, å kunne sette sine egne behov til side for å hjelpe andre, vil være av dobbelt så stor betydning 

som når vi lærer barn det. 

 

Derfor er samarbeidet mellom barnehagen om hjemmene av største betydning for barnet. Vi må snakke sammen om barnet og finne 

løsninger sammen - for at barnet skal få gode vaner, god kompetanse og å slippe å droppe ut av videregående. 

 

”Vi vil gi barna nøkkelen til eventyrlandet” 



Presentasjon av personalet. 

 

Siden i fjor har vi utvidet personalet med en fast ansatt og en lærling. 

I Lindormen barnehage er vi så heldige å ha en god blanding av ansatte som 

har jobbet her lenge, noen som har jobbet her kortere og noen som er helt 

ferske. Vi har også  ansatte som er godt voksne og noen som er ganske 

unge, med norsk som morsmål, eller et annet språk, vi har også ulike dialek-

ter representert i personalgruppa. 

Personalgruppa består nå av fem førskolelærere, fire fagarbeidere, tre  

assistenter og en lærling. Vi føler oss godt rustet til å møte hverdagens  

utfordringer! Vi ser på bakgrunnen vår som en stor ressurs i det pedagogis-

ke arbeidet. At vi representerer ulike generasjoner og ulike kulturer under-

streker at vi alle er ulike og innehar ulike kvaliteter.  

Det er viktig for oss å se på barnehagen som en helhet. Alle barna er derfor 

alles ansvar og vi samarbeider tett og på tvers av avdelingene. På den  

måten kan vi også utnytte husets totale ressurser best. 

Det vil bli noen utskiftinger i løpet av året. Noen går ut i svangerskapsper-

misjon, mens andre kommer tilbake. Det vil bli opplyst om eventuelle  

endringer på avdelingene 
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Nøkkelen til eventyrlandet. 

I mange år har vi hatt visjonen: ”Vi vil gi barna nøkke-

len til eventyrlandet”. For oss ansatte er dette ledesno-

ren i vårt arbeid. Vi ønsker å skape et lekende og ma-

gisk sted der barna kan få være seg selv, utvikle seg 

og lære i skapende og magiske omgivelser. Etter nøye 

refleksjon i personalgruppa og i FAU har vi bestemt 

oss for å fortsette med visjonen også etter at vi er blitt 

til Lindormen barnehage. Vi setter stor pris på enga-

sjementet FAU har vist i forbindelse med planlegging 

av barnehagens profil etter flytting! 

Vi vil så gjerne at barna skal erfare at Lindormen bar-
nehage er et sted der magiske og spennende ting 
skjer. Et sted der verden kan stå stille. Et sted der alt 
dreier seg om lek, vennskap, kreativitet, begeistring, 
spenning, magi... Ja, det er et heftig mål, men vi øns-
ker å jobbe hardt for å få det til! Skiptvet kommunes 
visjon er: Klart vi kan! Dette gjelder for oss også: Vi 
kan! 
Vi er en kulturbarnehage og legger vekt på de  
estetiske fagene for å prøve å gi barna denne  
magiske nøkkelen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Målet er at denne magien skal sette sitt preg på barne-
hagens rom og barnas lek. Vi bruker barnelitteratur 
som inspirasjon til dette. Figurer flytter inn i barneha-
gen og preger samtaleemnene, rommene og leken. I 
år har vi bestemt at vi skal bruke tid på å bli kjent med 
den nye barnehagen, navnene og historiene rundt 
dem. Å bli kjent med hverandre og barnehagen vil 

være i fokus fram til jul. Vi har valgt å kalle temaet: 
”Jeg og det rundt meg”.  Etter jul vi vi starte opp med 
prosjektarbeid i den formen dere kjenner fra før. Hvil-
ken litteratur vi skal bruke har vi ikke bestemt. Dere vil 
få nærmere beskjed etter hvert. 
 

For oss voksne betyr prosjekt hardt arbeid, observa-

sjon, dokumentasjon, tilrettelegging, timing og planleg-

ging. Det er heller ikke bare hva vi ønsker og  

tenker som er avgjørende. Barnas medvirkning i pro-

sjektene skal være stor og tilpasset barnas  

alder. Vi gleder oss til å ta fatt på prosjektarbeidet! 

Gleder oss til å se forventningsfulle barneøyne, og til å 

oppleve at tiden bare flyter av sted, nesten uten at vi 

merker det.. 

Lille Hasse Hare 

 
Lille Hasse Hare har en flue  

på sin nese. 

Lille Hasse Hare har en flue  

på sin nese. 

Lille Hasse Hare har en flue  

på sin nese, og vips så fløy den vekk 

Bzzzzz... 

 

Lille Hasse hare har en flue   

på sitt øre. 

Lille Hasse hare har en flue   

på sitt øre. 

Lille Hasse hare har en flue   

på sitt øre, og vips så føy den vekk 

Bzzzz… 

 

Lille Hasse Hare har en flue på sin fing-

er…. 

 

Lille Hasse Hare har en flue på sin 

tunge…. 

 

Lille Hasse Hare har en flue  

i sin mage. 

Lille Hasse Hare har en flue  

i sin mage. 

Lille Hasse Hare har en flue  

i sin mage, og vips så fløy den vekk 

PROMP! 

 



 
Se min kjole 
 

Våre kjoler er i alle farger  

grønn, blå, rød, hvit, sort og mange fler. 

Men hør nå bare hva jeg vil fortelle, grønn, 

blå, rød, hvit, sort og mange fler. 

 

Se min kjole den er grønn som gresset. 

Alt hva jeg eier det er grønt som den. 

Det er fordi jeg elsker alt det grønne  

og fordi en jeger er min venn. 

 

Se min kjole den er blå som havet. 

Alt hva jeg eier det er blått som den. 

Det er fordi jeg elsker alt det blåe. 

og fordi en sjømann er min venn. 

 

Se min kjole den er hvit som snøen 

Alt hva jeg eier det er hvitt som den. 

Det er fordi jeg elsker alt det hvite 

og fordi en snømann er min venn. 

 

Se min kjole den er rød som rosen 

Alt hva jeg eier det er rødt som den. 

Det er fordi jeg elsker alt det røde 

Og fordi en brannmann er min venn 

 

Se min kjole den er sort som kullet 

Alt hva jeg eier det er sort som den. 

Det er fordi jeg elsker alt det sorte 
og fordi en feier er min venn. 

Lek og vennskap 
 
Leken er barnas viktigste aktivitet. Den gir rom for  
glede, vennskap, velvære, latter, den er flukten til en 
”liksomverden” - den er barnas alt! Lek er kreativ  
virksomhet på lik linje med kunst og musikk. Jo mer 
man leker, jo bedre ser man mulighetene, lærer å  
mestre og utvikle seg i den. 
Leken er også en viktig læringsarena for barn. Ulike 
former for lek stimulerer ulike sider ved  
språkutviklingen. Barnehagen er derfor en viktig  
arena, og barna skal bli møtt med ulike aktiviteter og 
variert lek. De yngste barna kommuniserer med hver-
andre gjennom kroppslige uttrykksmåter. Som for  
eksempel: peking, mimikk, lyder, latter osv. Herming 
er sentralt i små barns vennskap. Det er viktig at vi 
voksne tar del i barns lek. Vi skal være lekende, hjel-
pe barna med å sette ord på det de leker og det de 
gjør.  
Leken har egenverdi og er en viktig side ved  
barnekulturen. Personalet jobber for å styrke barns 
lek  og muligheter for å knytte vennskap mellom bar-
na ved å gi dem gode lekeerfaringer. Vi skal være 
der hvor barna er, og være bidragsytere og tilrette-
leggere for barns vennskap og lek.  
Gjennom vår visjon om å  
”gi barna nøkkelen til eventyrlandet”  
ønsker vi å ha leken og vennskap i fokus. Dette gjør 
vi ikke bare ved å gi tid og rom for lek, men også ved 
å respektere barn i lek og ved å ha lek og vennskap i 
høysetet! Gjennom leken øver barna også på sin 
sosiale kompetanse. 

 
Sosial kompetanse. 

 
Sosial kompetanse er en av de viktigste egenskape-
ne mennesket tilegner seg. Gode ferdigheter på det-
te området er avgjørende for å kunne møte andre 
mennesker og situasjoner på en god måte. Sosiale 
ferdigheter hjelper oss til å få en venn, og til å opp-
rettholde vennskap. De utvikler våre empatiske ev-
ner og evnen til å tolke og forstå ulike situasjoner. 
Sosial kompetanse handler også om selvhevdelse 
og selvkontroll i lek og andre hverdagssituasjoner. 
Barna skal lære seg å ytre behov, meninger og øns-
ker. Samtidig som de skal lære seg å gjenkjenne 
følelser, ta hensyn til andre og å vente på tur. Perso-
nalet har en viktig rolle med å støtte barnet i de ulike 
situasjonene. Som for eksempel å hjelpe barnet 
med å sette ord på følelsene, eller å vise høflighet. I 
barnehagen lærer vi barna å si: ”Skal jeg hjelpe 
deg?”, ”Vil du leke med meg?” eller ”Takk for ma-
ten”. Fraser som er viktige i samspill med andre 
mennesker.  
I løpet av høsten skal også personalet kurse seg i 
”Mitt valg” et program for å utvikle sosial kompetan-
se. Bredere orientering om dette vil dere få seinere. 



Epler og pærer. 
 

Epler og Pærer de henger på  

trærne. 

Når de blir modne så faller de ned. 

1, 2, 3! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kom skal vi leke. 

 

Kom skal vi leke! 

Fisken skal vi steke. 

Hava skal vi gjøre? 

Banke dem møre. 

Hva skal vi bestille? 

Hakket persille! 

Kunst, kultur og kreativitet: 
Vi er en kulturbarnehage som er opptatt av å gi bar-
na estetiske opplevelser, og at de skal få kjennskap 
til arv og tradisjoner. Barna skal få innblikk i den kul-
turarven vi har i form av litteratur, barnesanger, rim 
og regler, barneleker, ulike musikksjangre, matkultur 
med mer. Barnehagen skal bidra til at barna opple-
ver kunst og kultur. Det kan inspirere barna til selv å 
utrykke seg estetisk og skape sin egen kultur.  
Det er også viktig å gi barna innblikk i andre kulturer, 
særlig de som er representert i barnehagen. Kultur 
er også å skape, levendegjøre og fornye. Fagområ-
det omhandler former som billedkunst, kunsthånd-
verk, musikk, dans, drama, matkultur, språk og litte-
ratur. Noen av uttrykksformene blir mer fremtreden-
de enn andre. 
Musikk for eksempel, er et viktig verktøy vi bruker i 
hverdagen. Gjennom musikken er barna delaktige ; 
de sanser, er begeistret og får felles opplevelser. 
Med musikken følger glede og inspirasjon til å ut-
trykke seg. Musikken innebærer; dans, bevegelse, 
rytme, sang, rim og regler. Vi bruker mye sang, rim 
og regler som er positivt for språkutviklingen til alle 
barn. Rim og regler likestiller barn i glede over ord, 
rytme og bevegelse. Alle kan være med! 
Det er når vi opplever noe felles eller skaper noe 

sammen at samholdet i barnegruppa styrkes. Da 

blomstrer også kommunikasjon, kreativitet og lek 

mellom barna.  

 



Santa Lucia 

 
Når mørket er som mørkest 

og ingen klokker slår. 

Da er det som om natten 

har vart i hundre år. 

Når alt er stille ute 

og solen har gått ned. 

Da kommer vi langs veien 

i lyset vi har med. 

Santa Lucia. 

Santa Lucia. 

Når natten er sort, 

så tenner vi lys  

og drar mørket bort. 

Høytider og merkedager. 
I løpet av et år er det mange høytider og  
merkedager i barnehagen. Disse vil bli markert på ulik 
måte og med ulik tyngde. 
Felles for alle vil likevel være at barna skal bli fortalt hvor-
for vi har fri fra barnehagen og hvorfor vi markerer denne 
dagen. Noen dager vil merkes på alle avdelinger, mens 
andre kanskje bare vil markeres på en eller to av dem, alt 
etter aktualitet og barnas alder. 
Merkedagene kan kreve at vi trenger å lære noen nye 
ord, skikker og tradisjoner som gjelder bare denne gang-
en i året, eller bare ved denne høytiden. Aktiviteter, sang-
er, fortellinger, eventyr og regler hører gjerne også med. 
Noen ord vil kreve en nærmere forklaring før man får for-
ståelsen av markeringen. Hva betyr ”Arbeidernes fridag” 
eller ”Skjærtorsdag”? Hva er ”Samefolkets dag”, eller 
hvorfor feirer vi jul? 
Presentasjonen av disse dagene vil være som andre pro-
sjekt vi holder på med. Vi bruker litteratur,  
rollefigurer og konkreter når vi formidler innholdet. 



Bæ, bæ, bæ 

 
Bæ, bæ, bæ 

Bæ, bæ, bæ 

Kan du si meg hvem jeg er? 

Bæ, bæ, bæ 

Bæ, bæ, bæ 

Kan du si meg hvem jeg er? 

Ja, det kan jeg! Ja, det kan jeg! 

Du er en sau. 

 

Mø, mø, mø 

Mø, mø, mø 

Kan du si meg hvem jeg er? 

Mø, mø, mø 

Mø, mø, mø 

Kan du si meg hvem jeg er? 

Ja det kan jeg! Ja, det kan jeg! 

Du er ei ku! 

 

Vov, vov, vov 

Vov, vov, vov 

Kan du si meg hvem jeg er? 

Vov, vov, vov 

Vov, vov, vov 

Kan du si meg hvem jeg er? 

Ja, det kan jeg! Ja, det kan jeg! 

Du er en hund! 

Kommunikasjon, språk og tekst 

 

Språket er fundamentet for å lære. Barnet er 

nødt til å lære språket for å tenke, forstå og 

huske. Det enkelte barn har bruk for språket for 

å kunne stille spørsmål, handle og løse proble-

mer. Deres atferd og sosial kompetanse blir på-

virket av hvordan de behersker språket. Det er 

viktig for barna med gode språklige forbilder. I 

Lindormen barnehage vil dette komme til ut-

trykk gjennom språkleker, språkgrupper, al-

dersinndelte grupper, benevning i dagligdagse 

situasjoner (måltid, påkledning, bleieskift, i lek 

osv.). Vi tar også i bruk månedens nøkkelord, 

sanger, rim og regler og fortellinger/

høytlesning. Barna skal også oppleve voksne 

som er tilstedeværende, støttende, og aktivt lyt-

tende.  

Nøkkelord er utvalgte ord som vil bli brukt på 

ulike måter på avdelingene, alt etter barnas al-

der og modning. Nøkkelordene skal være med 

å bygge barnas grunnleggende språk, hvor  

nøkkelordene tar utgangspunkt i barnas daglig-

liv og det de er opptatt av (meg selv, familien, 

kroppen, mat, frukt, dyr osv.). Noen av nøkkel-

ordene blir også hentet fra prosjekter/temaer 

som avdelingene til enhver tid jobber med. Må-

nedens nøkkelord finner du på kalendersidene 

her i årsplanen. 



Klovnesang 

 
Hvis nesa di er rød 

Og inni hodet er du ganske sprø. 

Hvis jakka di er trang 

og buksa er altfor vid og lang 

Og hvis du snubler mer enn du går 

Og du har blått, eller lysegrønt hår. 

 

Da er du en klovn, sånn som oss 

Og liker ballonger. 

Da liker du folk, sånn som oss 

I alle fasonger. 

Om du er kort, eller lang 

Kan du synge en sang. 

En sang for klovner, 

Ekte klovner! 

 

Når surmuler kan le, 

Da kan i grunn det aller meste skje 

Slå latterdøra opp. 

Slipp latteren løs i full galopp! 

Hvis du lar gleden bli til en sang 

En sang som aldri kan bli for lang 

 

Da er du en klovn, sånn som oss 

Og liker ballonger…... 

 Etikk, religion og filosofi: 

 
Gjennom arbeidet med etikk, religion og filo-
sofi skal barna få erfare at grunnleggende 
spørsmål er vesentlige. Det er med å forme 
måten vi oppfatter verden og mennesker på, 
som igjen preger våre verdier og holdninger. 
I barnehagen vil vi bidra til at barna skal ut-
vikle et globalt perspektiv når det gjelder and-
res levevilkår og mennesker i nød. Vi vil vise 
at det nytter å hjelpe og at barnas innsats 
betyr noe for andre. 
Årets innsamlingsaksjon vil gå til Røde Kors. 
De vil gi hjelp til over 2 millioner mennesker i 
nød.  Hjelpen vil gå til ulike land som er pre-
get av krig og konflikt, blant annet Syria. Rø-
de Kors er til stede med lokale frivillige som 
skal sørge for å få hjelpen helt fram til de 
som er rammet.  De skal blant annet: bygge 
opp helseklinikker, dele ut mat, vann, medisi-
ner og gjenoppbygge vann- og sanitæran-
legg. Ved å bidra i tv-aksjonen ønsker vi å 
vise barna noe om å vise vennskap på tvers 
av landegrenser og å hjelpe andre- selv om 
vi ikke kjenner dem.  
I barnehagen skal også barna få kjennskap til 
kristne høytider og tradisjoner, og tradisjoner 
er knyttet til religion som er representert i  
barnegruppa.  
For at barna skal utvikle språket, er det viktig 
å gi rom for de gode samtalene. Det er i sam-
spill med andre man utvikler språket. Vi skal i 
barnehagen bidra til at barna får anledning 
og ro til undring, tenking, samtaler og fortel-
linger. Filosofiske spørsmål kan for eksempel 
være: Hva er vennskap? Hva er glede? Hvor 
mye man trenger å eie osv. Det er ikke sva-
rene som er det avgjørende. Det viktige er 
selve drøftingen og refleksjonene  barna 
kommer frem til i dialog med hverandre og 
den voksne. Dette fagområdet vil opptre 
spontant, f. eks. under måltid og på tur, og i 
planlagte situasjoner, f. eks. i samling eller 
grupper. 



Solskinnsblues 

 
Noen dager skinner sola 

Noen dager er det overskya 

Noen dager plasker regnet 

Noen dager er det lyn og torden. 

Bak store, tunge skyer grå 

Er himl`en alltid like blå. 

Å, JA! 

Kropp, bevegelse og helse. 

Kropp og bevegelse er redskaper for å erobre verden. 
Barn har behov for å føle verdi og trygghet, også  
gjennom egen kropp og dens reaksjoner. Ved å få  
viten om og innsikt i hvordan kroppen fungerer, får  
barna også mulighet til å få innsikt om seg selv og  
andre mennesker.  
Rammeplanen sier at barn gjennom kroppslig aktivitet 
lærer seg selv og verden å kjenne. Den sier også at kost-
hold og god veksling mellom aktivitet og hvile er nødven-
dig for at barn skal utvikle en sunn kropp.  
Videre legges det vekt på at barnehagen skal bidra til at 
barna får mulighet til å skaffe seg gode og allsidige beve-
gelsesutfordringer. Automatiserte bevegelser er også vik-
tig for lese og skriveinnlæringen. 
 
På turer i nærmiljøet og i barnehagens  
uteområde får barna erfare ulendt terreng. Ulike erfaringer 
gir ulike rom for vennskap. Vi ser at barna dyrker ulikt 
vennskap i forskjellige sammenhenger.  
 
 
 
 

 
 
 



 

Jakob og Svein 
 

Det satt to fugler på en grein. 

Den ene het Petter, 

Den andre het Svein. 

Fly avgårde lille Petter. 

Fly avgårde lille Svein. 

Kom tilbake lille Petter,  

Kom tilbake Lille Svein. 

Det satt to fugler på en grein. 

Den ene het Petter, 

Den andre het Svein 

Antall, rom og form. 
 
Antall, rom og form er et matematisk fagområde.  
Matematikk handler ikke kun om tall, pluss og mi-
nus. Det handler også om preposisjoner, kategori-
sering, farger, former, størrelse, måling og ikke 
minst om språk. Språk og matematikk er tett knyttet 
sammen.  
Det finnes et matematisk språk, et språk som setter 
ord på ting i den fysiske verden. Dette språket må 
også læres. Begreper som handler om størrelser, 
plassering og form. Matematikk er også å sortere, å 
få riktige leker i riktig kasse. Det er puslespill, å fin-
ne riktige figurer som passer sammen. Matematikk 
skjer i den spontane leken, i samling, i garderoben, 
ved matbordet osv. Samtidig skal det være planlag-
te aktiviteter som er rettet mot matematikk. Dette 
kan skje i en spillgruppe, gjennom sanger, regler 
eller ved å lese bøker og å fortelle eventyr. 
Gjennom samtaler bruker vi matematiske begreper 

som for eksempel: Over, under, ved siden av, foran, 

bak, lengre enn, kortere enn, høyre, venstre, tung, 

lett osv. Det handler også om å kunne kjenne igjen 

og benevne  geometriske figurer både på papir og 

ute i nærmiljøet. 



Jeg er en liten undulat 

 
Jeg er en liten undulat 

Som får så dårlig med mat. 

For de jeg bor hos, 

For de jeg bor hos, 

De er så gjerrige så! 

De gir meg sild  

Hver eneste dag. 

Og det vil jeg ikke ha! 

For jeg vil heller, ja mye heller 

Ha coca-cola og is! 

 

Nærmiljø og samfunn 
 
Det at barna får påvirke det indre livet i barnehagen, 
kan være det første steget for å få innsikt i og erfaring 
med å delta i et demokratisk samfunn. Vi jobber for at 
alle barn får erfare at de er verdifulle og viktige for 
fellesskapet. Alle har en stemme og skal få ha sin me-
ning. Vi er opptatt av at barna skal være med å påvir-
ke sin hverdag i barnehagen, og at deres synspunkter 
skal få konsekvenser for det pedagogiske arbeidet.  
Denne høsten har vi valgt tema meg selv og det rundt 

meg. Det vil på ulikt vis bli jobbet med tema på avde-

lingene. I barnehagen er vi opptatt av at barna skal bli 

kjent med og delta i sitt nærmiljø. Gjennom tema 

”Meg selv og det rundt meg” får barna anledning til å 

bli kjent med hverandres nærmiljø samtidig som bar-

na får mulighet til å bli kjent med hverandres felles 

nærmiljø og samfunn. Vi har til felles Skiptvet kommu-

ne, og vil bruke bygda ved å gå på turer hvor vi opp-

søker ulike steder. Bygdetunet, postkontoret, Sollia, 

m.m. Vi vil ha fokus på å prate med barna hva vil ser 

og opplever underveis, dette er med på å styrke kunn-

skapen om, og tilknytningen til lokalsamfunnet. Barna 

trenger å oppleve å erfare ulike kulturer, nasjonalite-

ter, aldersgrupper, bosteder for å se og få forståelse 

for ulike tradisjoner og levemåter. Det vil etter hvert bli 

jobbet med de nye avdelingsnavnene.  

Hvert år markerer vi Samefolkets dag og får et lite 

innblikk i det samiske hverdagslivet.    



Fem små apekatter. 

 
Fem små apekatter hoppa i senga. 

Den ene falt ned  

og slo sitt lille hode. 

Mamma`n ble lei seg, 

Ringte til doktor`n 

Doktor`n sa:  

Du må`kke hoppe i senga! 

 

Fire små apekatter hoppa i senga… 

 

Tre små apekatter hoppa i senga… 

 

To små apekatter hoppa i senga… 

 

En liten apekatt hoppa i senga. 

Så falt den ned 

Og slo sitt lille hode. 

Mamma`n ble lei seg, 

Ringte til doktor`n. 

Doktor`n sa: 

Du må`kke hoppe i senga! 

 

Nå hopper ingen apekatter i senga. 

Nå hopper alle i sofa`n, JA! 

 

Natur, miljø og teknikk 
 
Naturen gir gode rom for opplevelser og aktiviteter til 
alle årstider. Dette fagområdet skal bidra til at barna 
får kjennskap til og får en forståelse for planter, dyr, 
landskap, årstider og vær. Vi i Lindormen vil at barna 
skal oppleve naturen og glede ved å ferdes i natu-
ren. Barna skal få erfare hvordan teknikk kan brukes 
i lek og hverdagsliv, iaktta, undre seg, eksperimente-
re, systematisere, beskrive og prate om fenomener i 
den fysiske verden.  
De skal få kjennskap til hvor maten kommer fra, at 

melka kommer fra kua, syltetøy fra bær og at gulrota 

kommer fra et frø vi putter i jorda. Flere begreper må 

erfares for å kunne vite hva de betyr.  Vi må kjenne 

på snøen for å vite at den er kald, vi må ut i vinden 

for å kjenne hvordan det rusker i håret og kjenne på 

det fuktige regnet både en kald høstdag og en varm 

sommerdag.  Vi voksne i barnehagen skal benevne 

fenomener i naturen sammen med barna. 



 

Historien om de tre små fisk. 

 
Har du hørt historien om de tre små 

fisk, 

Som endte sine dager på en  

fiskehandlers disk. 

Og de svømte, og de svømte,  

og de svømte rundt, 

For deres mor hadde sagt at  

svømming var sundt. 

Båb, båb, dædi, dædi, båb, båb, suh! 

Båb, båb, dædi, dædi, båb, båb, suh! 

For deres mor hadde sagt at  

svømming var sundt 

Steg for steg 
-er et pedagogisk verktøy som vi bruker i barnehagen. 
Hensikten med ”Steg for steg” er å øke barnas  
sosiale kompetanse. Programmet legger opptil at  
barna skal reflektere, undre seg og kjenne etter når 
de for eksempel er sint, glad, trist osv. Vi snakker 
også om, og øver oss på konfliktløsing. Hva sier vi 
når vi er uenige, og hva gjør vi når vonde følelser 
oppstår?  
Vi bruker blant annet samtalekort sammen med bar-
na, for å snakke om følelser eller andre relevante   
situasjoner som er i barnehagen. Vi bruker også    
hjelpemidler som musikk og hånddukker.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nøkkelord 
-er utvalgte ord som vil bli brukt på ulike  
måter på de ulike avdelingene alt etter barnas alder 
og modning. Nøkkelordene skal være med å bygge 
opp barnas grunnleggende språk, og de tar utgangs-
punkt i barnas dagligliv og det de er opptatt av (meg 
selv, familien, kroppen, mat, frukt, dyr, osv.). Noen av  
nøkkelordene blir også hentet fra prosjektene som  
avdelingene til en hver tid jobber  med.   



 

Ri, ri, på islandshest. 

 
Ri, ri på islandshest. 

Ri mot øst og ri mot vest. 

Ri mot sør og ri mot nord. 

Ri mot der som Ivar bor. 

 

 

Overgang barnehage - skole 
 
Alle årene i barnehagen er viktige og starten på  
livslang læring. I alle disse årene dannes grunnla-
get for overgangen til skolen og senere voksenli-
vet. Noen hevder til og med at de seks første åre-
ne i et menneskes liv er de mest grunnleggende 
for resten av livet! 
Det siste barnehageåret vil overgangen til skolen 
få et tydeligere preg. Alle førskolebarna møtes i 
egen gruppe en gang i uka. Målet for førskole-
gruppa er at barna skal: 
* Glede seg til å begynne på skolen. 
* Være trygge på seg selv og hverandre. 
* Ha minst en venn og klare å holde på den. 
* I all hovedsak mestre toalettbesøk og påkledning                 
alene. 
* Delta aktivt i fellesskapet. 
 
Å mestre hverdagen sammen med de andre er 
sentralt. Det er viktig å kunne vente på tur, å kun-
ne regulere seg selv, å kunne hevde sine mening-
er, lytte til hverandre og ta imot beskjeder. Det 
viktigste er ikke at barna kan lese eller regne, det 
lærer de på skolen. Det er viktig for oss at der er 
trygge, at de har tro på seg selv, at de er godt 
kjent på skolen og at de kjenner noen som går 
der. Dette skal vi øve på hver uke, enten det er i 
barnehagen, i skogen eller på Vestgård skole. Det 
vil være et møte mellom barnehagen og skolen før 
oppstart. Her vil informasjon, tips og ideer omkring 
enkeltbarn og barnegruppa overleveres. Dette gjør 
vi for at skolestarten skal bli så god som mulig for 
barna. Vi kommer nærmere inn på dette når det 
nærmer seg. Alle barna vil få en perm der de kan 
sette inn noe av arbeidet sitt. Her vil det være 
enkle aktivitetsark, kanskje en oppskrift eller to, en 
sang, tegninger og bilder. Innholdet vil variere et-
ter hva vi finner på og etter det enkelte barnets 
ønsker. 
 


