
Informasjonsskriv til førskoleforeldre  

barnehageåret 2020/2021 

 
Grunnet smittevern skal førskolegruppen avvikles avdelingsvis i høst. 

 

De ansatte som skal være på førskolegruppen: 

Gruppe Bakkeland –  10 barn 

Kristine Alicia (t.o.m 9.okt), pedagogisk leder  

Emeline – assistent   

  

Gruppe Roseberget – 5 barn 

Hilde Mathilde, pedagogisk leder 

 

Gruppe Trådstiften – 10 barn 

Silje Grete, pedagogisk leder 

Wenche, assistent 

 

Temaer høsten 2020: 

I høst blir arbeidsmetoden «praktisk kunnskap», førstehåndserfaringer og utvikling av 

selvstendighet.  

Fokus er følelsen av fellesskap, utvikle sosial kompetanse, bygge relasjoner og at alle har en god 

venn, mestre finmotoriske ferdigheter, felles opplevelser, bruke språket aktivt og selvstendighet (ta 

ansvar for egne valg, løse uenigheter på egenhånd, ta vare på tingene sine, vurdere hvilke og hvor 

mye klær en trenger og bruke toalettet uten hjelp).  

Vi ønsker at opplegget skal være lystbetont, orientert mot praktiske oppgaver, gøy og utfordrende, 

bygge opp selvfølelsen, og forsøke å skape en god overgang til skole for alle barna. Dette krever 

ulike arbeidsmetoder, tilrettelegging og møte barna for de menneskene de er i dag. De skal få 

oppleve ansatte som bryr seg, tar barna på alvor, har tid til å kose og roe ned. Fra fødsel av må en se 

på barn som fullverdige mennesker med samme ønsker og behov som voksne; bli sett, forstått og 

anerkjent for den de er («human being»), og ikke at de må være i utvikling for å forandre seg 

(human becoming). Hver dag bør være en berikelse i barnas liv. Det innebærer å ivareta «her og 

nå», et syn på barna som fullverdige mennesker, lytte aktivt, ta opplevelsene til barna på alvor og 

forsøke å forstå hva barna opplever som bl.a god omsorg. 

 

Barna skal også bli introdusert for og jobbe med: Hva er en bokstav? Ord? Setning? Hva er et tall? 

Barna skal ha noen «bordoppgaver», hovedsakelig for å øve på blyantgrep, klipping og forberedelse 

til skolen.  

Førskolebarna skal etter planen delta på «Super Sans» i regi av Must (Museum Stavanger) 

vinteren/våren 2020, men vi er usikre på hvordan det blir. Mer info kommer. 

«Barnehagen skal legge til rette for at de eldste barna har med seg erfaringer, kunnskaper og 

ferdigheter som kan gi dem et godt grunnlag og motivasjon for å begynne på skolen. 



Barnehagen skal bidra til at barna kan avslutte barnehagetiden på en god måte og møte 

skolen med nysgjerrighet og tro på egne evner.» (s.33-34, R17) 

 

Overgang barnehage – skole: 

I løpet av våren håper vi at alle skal besøke Kampen skole. Dette er for å få se innsiden av en skole 

(klasserom, gymsal, tavle o.l.). Det blir for tidkrevende å besøke alle skolene som barna skal begynne 

på. Vi kommer til å snakke om forventninger til skolestart, og vi skal forsøke å gjøre overgangen fra 

barnehage til skole så god som mulig for alle.  

I september må alle barna ta med en tom isboks. Den skal de pynte etter eget ønske og samle 

gjenstander de finner på tur. Det er opp til hver og en hva de ønsker å ta med fra tur. Hva det skal 

brukes til er det ikke en plan på, men det er barna som skal medvirke og bestemme hva det blir til. 

Regellek: 

Å delta i regellek er god øvelse for å vente på tur, kognitiv og motorisk trening, tåle å tape/bli tatt og 

være med til leken er slutt. I førskolegruppen skal alle delta i regellek som en del av det pedagogiske 

opplegget, men når det er fri lek velger barna selv. 

Bingo: 

Bingo er en god øvelse for å kjenne igjen tall og å holde fokus. Sentrale begreper: vannrett/loddrett, 

horisontalt/vertikalt. Vi skal ha bingo i løpet av høsten. Erfaringsmessig synes barna det er 

spennende og gøy, og de hjelper hverandre. 

Fantasi – mimelek.  

God kognitiv trening. Eks: hvordan ser det dyret ut? Hva gjør det? Hvordan kan jeg etterligne det? 

Mestre å ikke bruke ord, følge regler for en lek/aktivitet, god trening for de som skal gjette, tåle å 

være i fokus.  

Brettspill 

Øve på å gjenkjenne tall, utvikle tellekompetanse og parkobling. Brettspill er også god øvelse i felles 

fokus, vente på tur, lære noe nytt, avslutte en oppgave, ferdigheter innen sosial kompetanse og 

matematikk. 

Lese bøker 

Bruk av litteratur i barnehagen og på tur. Bøkene omhandler hovedsakelig temaer som vennskap, 

meg selv og min kropp, sette grenser for meg selv og andre, mobbing, følelser og faktabøker innen 

natur. 

Gapahuken: 

Mandager går vi på tur. Da ønsker vi at barna er i barnehagen inne kl.09.00, slik at vi kan gå kl.09.30.  

Hver avdeling/gruppe har ett fast turmål i måneden. Vi har god erfaring med at barna går tilbake til 

samme sted og blir kjent. Dermed får leken utvikle seg på en annen måte enn når det er nye turmål 

hver gang. Selve gåturen i seg selv er også et mål for gode opplevelser og nye erfaringer. 

På tur har vi også fokus på å ferdes trygt i trafikken. At barna bruker huskeregelen V-H-V, at de skal 

se til venstre, så høyre og venstre før de krysser veien. De kan også vinke til sjåføren for å være 



sikker på at de blir sett eller gjøre stoppsignalet. Vi skal snakke om hva som er lovlig for bilister og 

syklister i trafikken, og at det er viktig å både å bruke flere sanser, både se og lytte. 

Gapahuken er basen på torsdager når vi er i barnehagen, men vi kommer til å rullere og benytte rom 

innendørs for å kunne dele opp gruppene. Ved å dele oss opp i mindre grupper, reduserer vi 

stressfaktorer, færre mennesker å forholde seg til, det er enklere å holde fokus og de ansatte kan 

følge barna tettere en til en. 

Vi skal også snekre og spikke, og øve til Luciafeiringen som er i desember. Når det er ekstra kaldt ute 

fyrer vi opp vedovnen i ene gapahuken. 

Vi kommer til å være mye utendørs, og det er viktig at barna har nok klær og ikke minst varme nok 

klær. Å være ute når det er kaldt og ruskete, kan være svært lystbetont og gøy, så lenge en slipper å 

fryse. ☺ Ull er gull. 

Skoleforberedelse 

Førskolegruppen i barnehagen skal være skoleforberedende og ikke skole. 

«Avsluttende aktiviteter skal bygge på barnehagens helhetlige pedagogikk. Det betyr at slike 

aktiviteter skal være forankret i barnehagens formål og mandat og rammeplanens innhold. Lek er 

derfor grunnleggende også i barnehagens tilbud til de aller eldste.» (utkast til «Revidert rammeplan 

for barnehagens innhold og oppgaver, s.17.») 

Vi skal ha et helhetlig læringssyn, og en tydelig kobling mellom pedagogikk og omsorg. Vi skal leke, 

ha våkne blikk for de individene barna er og deres behov, være kreative, ha det gøy, bruke aktive 

læringsmetoder, være spontane og bruke mangfoldet som en ressurs. 

 

Dette året skal vi ha fokus på: 

→ Konsentrasjon og lytte 

→ Praktisk oppgaveløsning 

→ Nysgjerrighet, utforskning, undring og medskaping 

→ Vente på tur 

→ Regler i spill og lek 

→ Utfordringer og mestringsglede 

→ Gode opplevelser – humor og glede 

→ Ta ansvar for seg selv og sine eigendeler 

→ Sosial kompetanse – samhandle positivt med andre i ulike situasjoner. Utvikles kontinuerlig 

gjennom handlinger og opplevelser. Gjøre barna bevisst på hvordan vi er mot andre og 

hvordan vi uttrykker oss. 


