Arbeidsdokument for Blåklokkene
Personalets mål: Vi er der for barnet! Vi voksne skal være
tilstedeværende voksne, som legger til rette
for felles opplevelser i hverdagen. Vi skal
undre oss sammen med barna, og inspirere
barna til å utforske verden rundt seg. Vi skal
skape trygge og gode rammer for hele gruppen,
og vise dem omsorg. Lek og læring tett i tett.
Blåklokkene jobber kontinuerlig med å planlegge og tilrettelegge for
kjekke, inspirerende og læringsfulle opplegg og aktiviteter. Vi
ønsker å tilrettelegge både for det enkelte barns behov, så vel som
gruppens behov i hverdagen vår.
Personalet vårt vil gjennom hele barnehageåret arbeide med å
stimulere og videreutvikle barnas sosiale kompetanse.

” Sosial kompetanse er å kunne forholde seg til andre og utvikle en
fellesskapsfølelse… ”, jfr. Rammeplanen for barnehager.
Sosial kompetanse er kunsten å kunne omgås andre og å lære
sosiale ferdigheter gjennom konkrete hendelser i hverdagslivet. For
å nå dette målet vil vi bruke barnehagens hverdagsaktiviteter; leken,
fysisk aktivitet og bevegelse, planlagte aktiviteter, her – og – nå
situasjoner etc. Tett voksenoppfølging av tilstedeværende og
bevisste voksne er en selvfølge for oss.
Hverdagsaktiviteter:
En stor del av dagen i barnehagen består av hverdagsaktiviteter.
Hverdagsaktiviteter gir oss situasjoner som gir mulighet for
kunnskapsformidling og sosial læring. Rutiner vi legger vekt på er
blant annet måltid, garderobesituasjonen og samling. I situasjonene
lærer barna å ta hensyn til hverandre, respektere og hjelpe
hverandre, vente på tur og utsette egne behov m.m.
Hverdagsaktivitetene
gir
i
tillegg
gode
muligheter
for
kommunikasjon og utvikling av språket hos det enkelte barn.
Personalet jobber kontinuerlig med å språksette barnas hverdag, og
gjennom dette øke barnas ord produksjon og begrepsforståelse. Vi
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setter blant annet ord på tanker og følelser, snakker om det vi gjør
både ved måltidet og i garderobesituasjonen.
Førskolealderen er den viktigste utviklingsperioden for talespråket.
Vi har tospråklige barn som trenger rom og tid for å kunne bli kjent
med det norske språket, samt utvikle sitt eget morsmål. Dette
kommer naturlig inn i hverdagsaktivitetene, men også gjennom
samlinger og situasjoner der vi leser / dramatiserer eventyr og
bøker, synger sanger, dikt / rim og i den spontane leken /
lekegrupper etc. Avdelingen har en 20 minutters språksamling hver
dag, der vi følger opp kriteriene fra språkprosjektet vi tidligere har
deltatt i. Personalet anvender tips og opplegg hentet fra bøkene til
Jørgen Frost.
Personalet rolle er alltid å være tilstede for og med barna til enhver
tid, legge til rette for god lek / læring, og å undre oss sammen med
barna.
På Blåklokkene sier vi: Engasjerte voksne gir engasjerte barn!
Leken
Leken er barnas viktigste aktivitet. Vi bruker store deler av tiden i
barnehagen til lek, både frilek og tilrettelagte / organiserte leker og
aktiviteter preger avdelingens hverdag. Mye læring blir utviklet
gjennom lek. I leken må barna forholde seg til andre, og de må
kunne ta og gi for å opprettholde den gode leken. Barna må også
vite når leken begynner og når den slutter. Barna er på ulike nivåer i
lekeutviklingen, og det krever aktive og oppmerksomme voksne som
observerer og legger til rette for det enkelte barn sitt behov, samt
barnegruppens behov.
Personalet ønsker å stimulere til lek gjennom gode rammevilkår, og
vi ønsker å legge til rette for at barna får erfare og delta i varierte
former for lek og samspill i hverdagen.
Personalet søker alltid etter å finne en god balansegang mellom
voksenstyrt og ikke voksenstyrt lek.
Personalet vårt ser viktigheten av å jobbe i mindre grupper, og vi
prioriterer så ofte vi kan å danne smågrupper, vi varierer med å dele
barnegruppen etter alder eller interesser etc.
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Barns medvirkning er viktig for oss, og vi er oppmerksomme og
lydhør for barnas innspill og ønsker. Personalet legger til rette for at
barna skal få velge lek og lekekamerater.
Personalet vårt jobber tett på barna, og gir barna veiledning og
støtte når barn ikke mestrer leken. Vi observerer barnas lek for å
kunne tilføre leken nye muligheter ved behov.
Fysisk aktivitet og bevegelse
Vi har mange aktive barn som liker å bevege seg. Barna synes det
er gøy å bruke kroppen, de liker å være i bevegelse. Personalet rolle
vil her være å legge til rette for at barna får rom og tid til fysisk
utfoldelse i hverdagen, slik at barnas kroppskontroll og
koordinasjonsevne stimuleres og videreutvikles.
Å trene opp
barnets motoriske ferdigheter, vil videre kunne stimulere barnets
konsentrasjonsevne og medfører at barnet blir mindre urolig og
ukonsentrert når det forventes at barnet skal sitte i ro etc.
Personalet bruker aktivt barnehagens nærmiljø og barnehagens ute
område, uansett vær og vind. Ute har barn og voksne større flater,
ujevne flater etc. til å utfolde seg på.
Personalet vil legge til rette for fysisk aktivitet, både inne og ute,
planlagt og ikke planlagt, med ulike typer lek og aktiviteter.
Personalet ønsker å gi / legge til rette for at barnegruppen får en fin
balanse mellom grovmotorisk lek og finmotoriske aktiviteter.
Ut på tur
En dag i uken er satt av til fast tur dag. Denne dagen legger
personalet til rette for at barna skal få nye impulser og utfordringer,
gjennom naturopplevelser, kulturelle innslag og fysiske utfordringer.
I temagruppene/smågruppene våre vil rammene være lagt av de
voksne, men barna vil ha frihet i leken innenfor gitte rammer.
Vi mener det er viktig å dele gruppa inn i smågrupper, ettersom
barna har behov for å trene opp lekeferdigheter / sosiale ferdigheter
i mindre grupper. Vi erfarer at smågrupper medfører at den gode
leken får utvikle seg uten at de blir forstyrret av andre barn / lyder,
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det skaper trygghet og ro for barna. Det er enklere for oss voksne å
se barnas behov og imøtekomme det enkelte barns behov når vi er
sammen med dem i mindre grupper. Gruppene og de voksne vil
byttes på, slik at alle får være med i alt det spennende som skjer på
avdelingen.
Rutiner:
Alle faste aktiviteter som fellessamling, samling, aktivitetsgrupper
og tur dager starter klokken halv ti. Da er det viktig så langt det lar
seg gjøre, at barna er til stede når det starter. Ring avdelingen hvis
dere ikke kommer eller blir forsinket☺
TEMA/PROPSJEKT:
Dette barnehageåret vil vi arbeide med ulike tema. Noen vil være
tidsbegrenset, mens andre vil bli jobbet med gjennom hele året. Vi
vil flette inn temaene i samlinger, lek, måltid, garderobesituasjon og
formingsaktiviteter. Her er eksempler på noe vi kommer til å jobbe
med.
• Vennskap
• Mobbing
• brannvern
• Årstidene
• Lek
• Sosial kompetanse
• Helse miljø og sikkerhet

Bli kjent med deg selv og andre
Med mange barn i en gruppe er det viktig å lære hverandre å kjenne
slik at vi opplever trygghet. Trygghet er en viktig faktor for å utvikle
relasjoner til andre. Spørsmål vi kommer inn på da er f.eks hva vi
heter, hvor vi bor, familien vår, hva vi liker å leke med og hva som
gjør oss glad / trist.
Vennskap:
Det er sentralt at barna lærer hvordan man oppretter og utvikler
vennskapsforhold. Det å opprettholde vennskap innebærer å vise
hverandre respekt, vise nødvendig hensyn, være sammen på en god
måte, inkludere, løse konflikter på en god måte, og ikke minst være
der for hverandre. Vi voksne må være gode forbilder og bidra aktivt
bl.a. ved å veilede barna til å komme videre. Vi vil snakke mye om
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vennskap, få frem hvorfor vennskap er viktig og vi skal gjennomføre
konkrete aktiviteter og dramatiseringer som er med på å
bevisstgjøre barna rundt dette temaet.
Personalet har EN viktig målsetting; at barna skal trives, føle seg
trygge og at de skal kunne sitte igjen med gode minner og en god
opplevelse fra tiden de hadde her i barnehagen, og på Blåklokkene☺
En god barndom innebærer at det er gitt betydelig rom for glede,
tøys og tull. Det blir viktig for oss i barnehagen å møte barnet der
det er og stille ulike krav og forventinger ut fra det nivået de er på.
Vi skal leke, lære og ha det gøy sammen.
Det vil bli lagt ut månedsplan og månedsbrevbrev hver måned, og
egne skriv når det er spesielle ting som skal skje i barnehagen.
Vi oppfordrer alle våre foreldre og foresatte til å besøke vår
hjemmeside jevnlig, slik at dere får et innblikk i barnas
barnehagehverdag.
Gå inn på: www.linksidene.no
Hilsen personalet på Blåklokkene

