
   

SUPERKLUBBEN 
Vi har en plan for «avgangselevene» våre ... 



Superklubben,  
våre «avgangselever» i barnehagen 

 
I vår barnehage har vi Superklubb for de barna som skal begynne på skolen til 
høsten. Dette er klubben for «avgangselevene» våre. I denne klubben har vi 
både privilegier og plikter. Det skal både være en fordel og et stort ansvar å 
være eldst – og kanskje klokest…? Dette gjelder også i daglige aktiviteter 
gjennom hele uken.  
 
Det bør ikke være et mål at barnehagebarn skal nå kunnskapsmål som i skolen, 
men sørge for at alle barn får et godt sosialt og personlig grunnlag for å kunne 
følge med på skolen. Språkstimulering og styrking av barns sosiale kompetanse, 
konsentrasjonsevne, forståelse av regler, lærelyst og tillit til egen læreevne 
mener vi er viktig.  
 
For å nå målene våre, legger vi særlig vekt på leken som en kulturbærer så vel 
som en læringsarena. Barna har høy kompetanse og engasjement i leken, og 
den er derfor en grunnleggende livs- og læringsform som barna kan uttrykke 
seg gjennom.  
 
Alt arbeidet i Superklubben sees i nær sammenheng med virksomhetens 
årsplan. 
 

Stavanger 2020 
 
 

 

” DET JEG HØRER, GLEMMER JEG. DET JEG SER, 

HUSKER JEG. DET JEG GJØR, FORSTÅR JEG”  

Kinesisk ordspråk 



 
 

 
 
✓ Ta utgangspunkt i barnets kunnskaper. 

 
✓ Bygge på det trygge og kjente samt være konkrete, eksperimenterende 

og utforskende. 
 
✓ Tilrettelegge ut fra gruppen og det enkelte barns forutsetninger for å 

sikre helhetlig utvikling. 
 
✓ Bygge på 5-6 åringenes nysgjerrighet, fantasi, lek og lyst til å lære. 

 
✓ Skape lyst til fortsatt læring, så barna kan utvikle seg personlig og faglig i 

et sosialt fellesskap. 
 
✓ Være i dialog og samarbeid med barna. 

 
✓ Utvikle barnas kompetanser. 

 
✓ Gi barna erfaringer med vennskap og gruppetilhørighet. 

 
✓ Forberede barna i skolens formål og kultur. 

 

  

Barnehagen er et viktig ledd i det totale oppvekst- miljøet. Vi ønsker at barna 
skal være stolte av seg selv, og av barnehagen sin – samtidig som de skal glede 
seg og ha positive forventninger til skolestart. 
 
I Barnehageloven og Rammeplanen uttrykkes det klart at det skal være en 
planlagt overgang mellom barnehage og skole. Stavanger kommune har en egen 
plan for overgang barnehage skole. 



Sosialt samspill 

 
 Utvikle selvkontroll og oppmerksomhet. 

 
 Klare å fullføre en pålagt sosial oppgave. 

 
 Rette oppmerksomheten mot noe over tid.  

 
 Mestre overgangssituasjoner og skifte av aktiviteter.  

 
 Lytte til og utføre gitte beskjeder.  

 
 Mestre ulik typer lek rollelek, konstruksjonslek, spill og regelleker 

generelt.  
 
 Utvikle evne til å resonere over og løse konflikter selv.  

 
 Utvikling av ansvarsfølelsen. 

 
 Foreta valg. 

 
 Ta imot positiv og negativ respons på en passende måte.  

 
 Ta konsekvenser av handling. Kjenne til sosiale spilleregler.  

 
 Dele med andre, lære å håndtere nederlag. 

 
 Erfare sosiale spilleregler som for eksempel: 

• rekke opp hånda  

• stille seg i rekke 

• vente på tur 
• kle av og på seg 

 

I Superklubben ønsker vi at barna skal utvikle et godt selvbilde som kan gi størst 
mulig trygghet i overgangen til skole. 
 
Vi vil legge stor vekt på felles opplevelse for å styrke gruppe tilhørigheten. 



 
 

Eksempler på viktige aktiviteter: 
 
 Ha kjennskap til rim, regler, vitser, gåter, sanger og eventyr.  

 
 Kunne lytte.  

 
 Kunne ta imot beskjeder 

 
 At barna møter rim, regler, vitser, gåter, sanger og eventyr i hverdagen.  

 
 La barna leke med ord, lyder, rim, regler og vitser.  

 
 Øve på å skrive navnet sitt. 

 
 Oppmuntre barn med to - eller flerspråklig bakgrunn til å være språklig 

aktive og samtidig hjelpe dem til å få erfaringer som bygger opp deres 
begrepsforståelse og ordforråd i norsk. 

 
 

Fellesopplevelse som barna kan knytte begreper til, 
understøtter arbeidet med begynnende skrive- og lese- interessen. Høytlesning 
kan brukes til å snakke om innholdet i etterkant, og de ulike begrepene i 
historien. 
 
Barna kan oppfordres til å skrive historier om tegninger. 
De velger selv formen og bruker skrift som passer til deres utvikling, for 
eksempel lekeskriving eller ”hemmelig skrift”. Det viktigste er å vekke interessen 
hos barna. 

 



 
 

Eksempler på dette kan være:    
 

✓ Oppleve glede over og utforske og å leke med tall. 

✓ Lære tallremsen opp til 10. 

✓ Få kjennskap til begreper som for eksempel: stor/liten, tykk/tynn, 

tung/lett og fargene. 

✓ Ordne element etter størrelse og type (sammenligne og sortere). 

✓ Bruke tids- og plasseringsord som for eksempel senere, i går og før.  

✓ Erfare, utforske og leke med form og mønster. 

✓ Erfare ulike typer størrelser, former og mål gjennom å sortere og 

sammenligne.  

✓ Vite hva som for eksempel er: først/sist/midt imellom, over/under. 

✓ Kjennskap til ukedager, måneder og årstider (rekkefølger) 

  

I Superklubben ønsker vi at barna skal få bruke sin umiddelbare nysgjerrighet, 
vitebegjær og undring over livets sammenhenger. Barnet har et naturlig behov for 
en stadig større kontroll over sitt liv og å styrke sitt samspill med omgivelsene. 
Eksempler på dette kan være å forstå hvorfor vi bruker vekt til å måle, har 
fartsgrenser på veiene etc. 

 
Barns oppmerksomhet på begreper om logiske og matematiske forhold 
bevisstgjøres ved at de får muligheten til å bruke begreper som vekt, antall og 
størrelse. I arbeidet med disse begrepene legges det opp til at barna både skal 
bruke språket og tenke kreativt. De skal arbeide med konkret materiale og benytte 
erfaringer de allerede har, til å utvikle ny kunnskap. 

 



 

 
 

 Ha glede av å bevege seg i skog og mark. 

 Benevne og peke på de fleste kroppsdelene. 

 Bruke overbegreper i forhold til egen person (størrelse, avstand og 

bevegelse/fart). 

 Beherske egen kropp i balanselek, «tikken» og sangleker. 

 Koordinere bevegelser i for eksempel ballek, hoppetau og lignende. 

 Angi og følge en rytme. 

 Anvende skriveredskaper, saks og verktøy, for eksempel sag og hammer.  

 
 

” Jeg trenger å øve meg på å klare å tenke, velge selv og stole på egne valg” 

Gutt 5 år 

Bruk av kroppen og alle sansene har stor betydning for barns utvikling av 
oppmerksomhet og deres evne til å lære. 
 
I Superklubben ønsker vi at barna skal utvikle et godt selvbilde som kan gi størst 
mulig trygghet i overgangen til skole. 
 
Vi vil legge stor vekt på felles opplevelse for å styrke gruppetilhørigheten. 

 



Potetopptak
Fellesskap
Sortering
Språkstimulering
Øve på begreper

FN dagen
Fellesskap
Empati
Samarbeid
Telle penger 
(matematikk)

Juleforberedelser
Hele måneden har 
barna spesielle 
oppdrag. Kjøpe tre, 
pynte tre, bake 
Lussekatter, være 
Lucia på 
Julefrokosten osv.

Eventyrperioden
Superklubben spiller 

teater for barnehagen.
Øve på begynnelse og 

slutt
Medvirkning til teateret

Tur til Dalsnuten
Finalen for årets 
Superklubb-barn
Felleskapsopplevelser
Mestring - motorisk 
utfordring
Planlegging (hva har vi 
med oss på tur)

Drageverksted
"et eventyr i luften"
Barna lager egen 
slededrage
Følge instruksjoner
Mestring

Kildesortering
Lære om gjenbruk
Ta ansvar
Fellesskaps-
opplevelse

Året i  
Superklubben 


