
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PERIODEPLAN FOR VESTRE PLATÅ BARNEHAGENE 
VI SETTER BARNDOMMEN I SENTRUM VED Å PRAKTISERE; LIVSGLEDE, INKLUDERING, KJÆRLIGHET OG TRYGGHET 

Denne periodeplanen gjelder for:  
15.oktober til 30 november 2021 
 
Kampen barnehage, Grønn 
avdeling 

Hoved tema for perioden er:  
Vennskap, aktiv deltakelse, forebygging av mobbing og utestengning, inkluderende 
barnehagemiljø 
 

Tema: Vennskap 

 

Faglig begrunnelse for valg av tema for denne periodeplanen   Vennskap er viktig for barn i alle aldre 

Rammeplanen: 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. 

Å være venner er å møtes i et forhold hvor den enkelte opplever seg som godtatt og verdsatt for akkurat den han eller hun er. Også de yngste barna 
har sterke vennskapsrelasjoner, og mange barn gir uttrykk for at det beste ved barnehagen er å få møte andre barn og leke med vennene sine. 
Vennskap bidrar til en følelse av deltakelse og fellesskap som igjen bidrar til positiv selvfølelse. Å tilhøre en gruppe gir barn trygghet og sosial 
tilknytning. Opplevelser sammen med andre barn kan være veien inn i nye vennskap. Å etablere vennskap og opprettholde dem er en viktig faktor i 
sosialiseringsprosessen og en forebyggende faktor mot uheldig og negativ utvikling (Utdanningsdirektoratet, 2018). 

Personalets medvirkning i prosjektet:  
Personalet skal støtte barnas initiativ til samspill og bidra til at alle kan få leke med andre, oppleve vennskap og lære å beholde venner. Personalet skal samtale om normer for 
samhandling og invitere barna til å utforme normer for samhandling i fellesskap, støtte barna i å ta andres perspektiv, se en sak fra flere synsvinkler og reflektere over egne og 
andres følelser, opplevelser og meninger 
Barns medvirkning i prosjektet: 
Vi skal gjennomføre barneintervju med spørsmål hvem de liker mest å leke med og hvorfor, hvem de liker minst å leke med og hvorfor. Beskriv en god venn. 
Foreldres medvirkning i prosjektet: 
Foreldre skal gjøre seg kjent med barnehagens innhold og oppgaver. Et godt samarbeid mellom foreldre og ansatte er viktig for barnets beste.  
Det er viktig at foreldrene informerer barnehagen dersom de opplever at barnet deres mistrives og har ingen venner i barnehagen. 
Rommets betydning i prosjektet: 
Avdelingens oppholdsrom skal gjenspeile periodeplanen. Rommet skal synliggjøre hvem som oppholder seg på avdelingen. Barnet skal finne seg selv i rommet og føle en 
tilhørighet. Rommet skal innby til lek og læring som er tilpasset barnas alder og nivå og synliggjøre hva barn og voksne er opptatt av i denne perioden. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

Hvorfor setter vi barndommen i sentrum gjennom denne perioden: 
 
Tilpasset pedagogisk tilbud med tanke på alder, språk, uttrykksformer og trygghet.  
Barnets interesser og mestringsnivå skal danne grunnlag for arbeidet i prosjektet, gjennom hele barnehage hverdagen.  
Det barnet har interesser for og finner mestring i, der vil barnet finne trygghet og utvikling 
I barndommen står leken sentralt, derfor skal vi legge til rette for flere typer lek. 
Det er laget rundt det enkelte barnet som avgjør kvaliteten i barnehagehverdagen. Det laget består av 4 perspektiver som samarbeider: 
Personalet, barnet, foreldrene og rommet. 
 
 
INKLUDERENDE BARNEHAGEMILJØ 
 
Alle barn har rett på et trygt og godt barnehagemiljø. (§42,Barnehageloven) 
Alle som arbeider i barnehagen skal sikre seg at alle barnehagebarn har et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø.  
Loven fremmer en aktivitetsplikt for å sikre at alle barn får en trygg barndom.  
 
Vestre Platå barnehagene skal jobbe forebyggende for å hindre at mobbing, krenkelser og utestenging oppstår. 
Personalet skal legge til rette for utvikling av vennskap og sosialt fellesskap. 
Barna skal få oppleve at det finnes mange måter å tenke, handle og leve på.  
Barnehagen skal bidra til at alle barn føler seg sett og anerkjent for den de er, og synliggjøre den enkeltes plass og verdi i fellesskapet. 
 
Barnehagen skal ikke godta krenkelser som; utestenging, mobbing, vold, diskriminering og trakassering (§41, Barnehageloven) 
 
For å oppnå dette vil vi: 
Støtte samarbeid mellom barna og hjelpe dem å avklare roller og regler på forhånd av leken. Være engasjerte og tydelige voksne som bidrar 
til positivitet i barnegruppen og fremmer det positive barna gjør. Observere gruppedynamikken gjennom hverdagen. 

KJERNEVERDIENE I VESTRE PLATÅ BARNEHAGENE -Jeg praktiserer L-I-K-T 
 
Jeg viser LIVSGLEDE ved å engasjere meg, undre meg, skape magi, synge og danse, være lekende og deltagende og være spontan 
Jeg er INKLUDERENDE ved å praktisere aktiv inkludering, være løsningsfokusert, la barna være medskapende i læreprosesser, gi og ta plass i 
fellesskapet uten å krenke andre, lete etter «gull» 
Jeg viser KJÆRLIGHET ved å være sensitiv, anerkjennende, raus, tilstedeværende og møte barna med «det varme blikket» 
Jeg viser TRYGGHET ved å være autoritativ, lojal, bygge gode relasjoner, holde hodet kaldt og hjerte varmt, være ansvarlig og skape forutsigbarhet  



  
 
 

HVA SKAL VI JOBBE 
MED: 

HVORFOR SKAL VI JOBBE MED 
DET. FAGLIGE MÅL: 

HVORDAN OG 
HVILKE AKTIVITETER SKAL VI HA: 

NÅR SKAL VI HA 
AKTIVITETENE: 

At alle har en venn å 
leke med 
 
 
 
 
 

For at alle barn føler seg godtatt 
og verdsatt for akkurat den hun 
eller han er. Vennskap bidrar til 
en følelse av deltakelse og 
felleskap som er grunnlaget for 
læring. 

Barneintervju for å kartlegge barnas 
vennskapsrelasjoner 
 
Ut ifra barneintervju og observasjon av gruppens 
dynamikk utarbeide en tiltaksplan for å hjelpe 
enkelte barn å knytte vennskapsbånd og motvirke 
uheldige samspillsmønstre. 

Begynnelsen av oktober. 
Gruppevis på 
formiddager. Utarbeide 
et skjema/bruke buss 
(hvem tar du på tur) 

 
 
Det vil stå i tiltaksplan når 
vi tilrettelegger for små 
vennegrupper, men vi 
har allerede satt i gang 
tiltak for enkelte barn. 
 
 

HVA SKAL VI JOBBE 
MED: 

HVORFOR SKAL VI JOBBE MED 
DET – MÅL: 

HVORDAN OG 
HVILKE AKTIVITETER SKAL VI HA: 

NÅR SKAL VI HA 
AKTIVITETENE: 

Skape et inkluderende 
barnehagemiljø og 
gode forebyggings 
strategier. Barna skal få 
erfare gode måter å 
inkludere hverandre på. 
 

Alle barn har rett på et trygt og 
godt barnehagemiljø 
 
 
 
 
 

Samling før frilek begynner på avdelingen eller ute. 
Spørre barn hva de har lyst til å leke og hvem har 
lyst til å bli med på denne leken.  
 
 
Støtte samarbeid mellom barna og hjelpe dem å 
avklare roller og regler på forhånd av leken. 

På slutten av samlingen, 
slik at når samlingen 
avsluttes, så vet barna 
hva de skal leke og hvem 
er med 
Før rollelek begynner i 
små grupper, et kort 

INNHOLD I PERIODEPLANEN 
TITTEL «Vennskap» 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.fagnettverkisogn.no%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F11%2FHandlingsplan-for-arbeid-mot-mobbing-og-krenkingar.pdf&psig=AOvVaw3H83eyiY9dHwYte-qtY-M-&ust=1632901733133000&source=images&cd=vfe&ved=0CAkQjRxqFwoTCPjAp5eXofMCFQAAAAAdAAAAABAD


 
 
 
 

Observere om barna begynner å bruke selv denne 
strategien 
 
 
 
Lese bøker som for eksempel Gleding. Dramatisere 
ulike problemstillinger og skape et godt miljø hvor 
barna kan prate om opplevelser. 
 
Synge sanger om vennskap, «Bare så du vett det», 
«Stopp ikke mobb», «Det e godt å ha nogen» etc. 
 
Bruk av tegn til tale, piktogrammer og bilder for å 
støtte muntlig kommunikasjon og at alle er 
inkludert i overføring av informasjon og samtaler 
 

avklaringsmøte. For eks. 
hva det betyr å være 
kattemor, hvem har lyst 
til å bli kattepappa? 
 
Samlingsstunder i 
felleskapet og i små 
tilrettelagte grupper 
 
Samlingsstunder 
 
 
Overganger, lek, samling 

HVA SKAL VI JOBBE 
MED: 

HVORFOR SKAL VI JOBBE MED 
DET – MÅL: 

HVORDAN OG 
HVILKE AKTIVITETER SKAL VI HA: 

NÅR SKAL VI HA 
AKTIVITETENE: 

Være engasjerte og 
tydelige voksne som 
bidrar til positivitet i 
barnegruppen og 
fremmer det positive 
barna gjør. Observere 
gruppedynamikken 
gjennom hverdagen. 
 

Personalet skal støtte barnas 
initiativ til samspill og bidra til at 
alle kan få leke med andre, 
oppleve vennskap og lære å 
beholde venner. 

Voksne observerer hvilke barn er alene i uteleken 
eller på avdelingen. Finne på aktiviteter som vil 
hjelpe å inkludere dette barnet i leken med andre. 
Viktig at voksne ikke erstatter en lekevenn, men 
jobber for inkludering i barnefelleskapet. 
 
 
 
 
 

Fri lek ute og inne 

HVA SKAL VI JOBBE 
MED: 

HVORFOR SKAL VI JOBBE MED 
DET – MÅL: 

HVORDAN OG 
HVILKE AKTIVITETER SKAL VI HA: 

NÅR SKAL VI HA 
AKTIVITETENE: 



 

Alle barn få erfare 
demokrati og at man 
skal ta hensyn til 
fellesskapet. Hvert 
enkelt barn skal også 
føle at de tilhører et 
fellesskap. 
 

Å tilhøre en gruppe gir barn 
trygghet og sosial tilknytning. 
Opplevelser sammen med andre 
barn kan være veien inn i nye 
vennskap. 

Introdusere barn for begrepet «demokrati» der det 
er flertallet som bestemmer. Gi barna tre 
alternativer til tur, slik at de kan stemme for hvor 
de ønsker å gå. Stemme for hvilken sang skal vi 
synge til lunsj, om vi ønsker å være ute eller inne 
osv. 
 
 
 
 
Regelleker som fremmer samarbeid i 
barnegruppen. Stivheks, stolleken (uten 
eliminering), «alle mine kyllinger kom hjem». 
 
 

Når vi jobber i små 
grupper og vi 
tilrettelegger for en mer 
fleksibel dag der barna få 
velge aktiviteter selv. Fint 
om voksne kan komme 
med to eller tre 
alternativer, slik at det 
blir lettere for barn å 
stemme på ulike forslag. 
 
Fellestid ute, gruppevis 
på avdelingen 

 
Barnehagens fagområder: 
 
Språk og kommunikasjon: 

- Bruk av tegn til tale 
- Nøkkelord: deler av kroppen, former og farger 
- Dialogisk lesing: Kaptein Sabeltann med fokus på nøkkelord og for å gi fellesreferanse til rollelek 

Matematikk: 
- Tall, former, spill 

Vi feirer: FN- dagen 25.oktober, Halloween 29. oktober,  
Vi deltar i SuperSans 19. november, 
Planleggingsdag (barnehagen er stengt): 12 november. 
 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


