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Hvorfor gjør vi dette? 

«Barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Bærekraftig utvikling omfatter natur, økonomi 
og sosiale forhold og er en forutsetning for å ta vare på livet på jorden slik vi kjenner det. Barnehagen har 
derfor en viktig oppgave i å fremme verdier, holdninger og praksis for mer bærekraftige samfunn.» hentet fra 
UDIR Bærekraftig utvikling 

Å gi barna mulighet til å ta i mot og gi omsorg er grunnlaget for å utvikle sosial kompetanse og er et viktig 
bidrag i et livslangt læringsperspektiv. (Rammeplanen for barnehagen 2017) Rammeplanen sier også videre 
at sosial kompetanse er vesentlig for å motvirke utvikling av problematferd som diskriminering og mobbing. 
Derfor er det viktig for oss på Veden at barna har ett trygt og godt fellesskap hvor de erfarer ett godt samspill 
med andre og utvikler sosial kompetanse. Vi på Veden vil skape ett godt psykososialt miljø hvor barna kan 
utvikle seg i trygge omgivelser med utfordringer tilpasset det enkelte barnet.  

Tema: HMS og brannvern 

Prosjekt : Bærekraftig utvikling og Psykisk helse 

Nå har vi allerede kommet til november  og erfaringen tilsier at det fort blir desember og julestri. Vi øns-

ker at juleforberedelsene skal være preget av ro, forventing og glede. Derfor har vi valgt  å begynne jule 

forberedelsene i midten av november. På den måten håper vi det blir en god tid frem til jul for både 

store og små.  

Henry—førstehjelp for barnehagebarn er et pedagogisk læringsopplegg utviklet for barn mellom 3-6 
år. Målet er å lære de om førstehjelp. «Henry er uheldig. Han faller ned fra treet, får kul i hodet, skjærer 
seg, klemmer hånden sin og får skrubbsår på kneet. Målet med dukken er å lære barn hva vi kan gjøre 
for å hjelpe Henry. Hvem som skal hjelpe han og hvor vi kan ringe.   Spørre—Hente—Hjelpe  

Eldar og Vanja er hovedpersonene i undervisningsopplegget rettet mot brannvern i barnehagen og er 
utviklet av samarbeidsgruppa for brannvern i skolen. Eldar og Vanja har som mål å kvalitetssikre infor-
masjonen rundt brannvern, gi verdifull brannkunnskap og lære barna hva som er rett å gjøre hvis det for 
eksempel skulle oppstå brann i hjemmet. 
 

 

På torsdager vil vi jobbe med prosjekt bærekraftig utvikling og psykisk helse. Da deler vi 

oss inn i smurfegrupper og 3 og 4 årsgruppe sammen med Haugen.  

I 3 og 4 årsgruppa vil vi bruke «Venne bøkene» som setter fokus på hvordan vi skal være 

mot hverandre. Hvordan kan vi si unnskyld ? Hvordan kan vi dele? Hvordan kan jeg klare å 

roe meg ned hvis jeg er sint eller lei? 

 

Smurfegruppa vi vi jobbe med  boka «Undring i følelsesuniverset» av Siri Abrahamsen. Her blir barna 
kjent med forskjellige følelser. Må en super helt være glad hele tiden?  Vi bruker bøkene som utgangs-
punkt for samtaler rundt disse viktige temaene. I hverdagssituasjonene ønsker vi å støtte barna i å bygge  
gode relasjoner, og knytte vennskapsbånd.  



Mål for november 

• Kjenne igjen følelser, undre seg over følelses—utrykk 

  * hva gjør meg glad? 

  * hvordan føles det å gjøre feil eller ikke få til det man vil? Hva kan vi gjøre da? 

  * Når blir du sint, redd skuffet eller skikkelig glad? Hvordan kjennes disse følelsene ut i  

                kroppen.  

• Se egne og andres følelser og behov, hjelpe andre 

• Hevde seg selv og sine behov 

• Kunne uttrykke tanker/spørsmål og være nysgjerrig på livet.  

• utvikle evnen til å stille spørsmål, resonnere og undre seg 

• Vite hva de kan gjøre når noen skader seg 

• Vite hva de skal gjøre hvis brannalarmen går 


