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Innledning:  

 

Denne prosessplanen er en plan som skal sikre gode prosesser i arbeidet med å 

implementere og gjennomføre de mål og tiltak som Årsplanen for Våland-barnehagene 

beskriver. Årsplanen for barnehagene konkretiserer Rammeplanens innhold og forteller 

hvordan vi har tilpasset oss Rammeplanen for barnehagene. Overodnet for innhold, 

prosjekter og temaarbeid har vi som mål å fremme fellesskap og vennskap i tråd med våre 

styringsdokumenter. Barns medvirkning skal vektlegges i plan- og gjennomføringsarbeidet. I 

avdelingens prosessplan beskrives mål og strategier som evalureres og tilpasses underveis.  

Læring skjer når læring skjer! Å målsette hva et lite barn skal lære innen en bestemt tid, er 

nesten umulig. Barn lærer hele tiden og gjennom de opplevelser og erfaringer de gjør seg 

gjennom dagen og i sitt eget tempo.  Det blir derfor viktig at målsetttingene sier noe om 

hvordan vi som jobber tett på barn skal vektlegge samarbeid, medvirkning og tilrettelegging 

for at barn gjennom lek og lyst skal lære og utvikle seg. Vi retter fokus mot de ansattes evne 

til å observere gjennom tilstedeværelse og deltakelse, og deres refleksjoner sammen 

omkring barns læreprosesser, og søker kollektive læring som kan øke barnehagens samlede 

forsåtelse og kunnskap om barn.  

Ny plan i Stavanger kommune, Strategi for samarbeid med barn, som beskriver hvordan vi 

voksne må opptre for at barn skal være medvirkende til eget liv, ha rett til privatliv og 

informasjon vil være bærende for vår egen kompetanseutvikling i kommende periode.  

Temaperioder: 

De 7 fagområdene som Rammeplanen for barnehager beskriver,  skal være gjennomgående 

for tema og prosjekter det arbeides med i barnegruppene. Dette skal sikre at vi jobber faglig 

og målrettet for utvikling og læring. All læring skal være lyst – og lekebetont. For 

barnehageåret 2022/2023 har vi trukket ut tre temaperioder som gir overordnet retning og 

fokus. Hver periode går over 3-4 måneder og det vil oppstå planlagte og spontane prosjekter 

gjennom periodene.   

Avdelingenes egenart vil være avgjørende for gjennomføringen og utviklingen av 

prosjektene. Evalureringer underveis vil kunne føre til endringer og ny kurs dersom en 

opplever at det er til det beste for barnegruppen. Planen blir dermed et levende dokument i 

forhold til barnegruppens medvirkning og utvikling. 

Planmålene i denne prosessplanen er hentet fra Årsplanen for Våland-barnehagene som i 

tillegg til å konkretisere Rammeplanen for barnehager også omfatter Stavanger kommunes 

styringsdokumenter Strategi for kvalitet i stavangerbarnehagen og Strategi for samarbeid 

med barn. I tillegg vil målene i barnehagens egen plan for det psykososiale barnehagemiljøet 

være gjennomgående for arbeidet med sosial kompetanse i barnegruppene.   

August vil være tilvennigsperiode. Nye grupper, barn, foreldre og ansatte skal finne sin plass 

i barnehagen. Relasjoner skal opparbeides og rutiner settes. 
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De tre temaperiodene er: 

1. Vennskap og fellesskap 

2. Språk og språkglede 

3. Lære- og Lekeglede 
 

Barnehagebasert kompetanseutvikling.   

Barnehagebasert kompetanseutvikling er utviklingsarbeid som involverer hele personalet og 

som foregår i den enkelte barnehage. Å undersøke hver enkelt barnehage på gjeldende 

praksis er en god måte å skape refleksjon og endring på.  

I perioden framover vil vi se på det fysiske lekemiljøet rundt oss, og hvordan vi i samarbeid 

med barn kan utvikle gode lekesoner, ute som inne, som inspirerer, utfordrer og gir rom for 

gode møter mellom barn og som bidrar til vekst, læring og utvikling. Ved fokus på barns 

lekemiljø vil vi kunne rette søkelys på hvordan lekemiljøet kan bidra til prososial læring og 

opplevelse av å bli inkludert i fellesskapet. Medvirkning har betydnig for egenutvikling og 

egenverd. Hvordan kan vil legge til rette for barns medvirkning i denne prosessen?  

Ved hjelp av forskning og teori vil vi skape refleksjon rundt det satte og finne fram til en 

endring som gir bedre kvalitet og likt tilbud til alle barn i Våland-barnehagene. For å kunne 

oppnå en slik kollektiv læring som skaper endring, må vi som jobber i barnehagen være 

villige til å endre holdninger vi har til barns lek, vi må endre holdninger til barns medvirkning 

og lære oss å samarbeide med barn på en mer utstrakt måte enn vi gjør i dag.  Sammen må 

vi åpne opp og skape en delekultur slik at felles læring blir en mulighet og vi kan oppleve økt 

mestringsklima for alle ansatte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



side 3 
Prosessplan, Våland-barnehagene 2022/2023 

 

 

Velkommen til Grønn avdeling 

Grønn avdeling er en storbarnavseling 3-6 år, den ligger i 1 etg, Vålandshaugen 

barnehage.Barnehageåret 2022-2023 vil det være 24 barn på Grønn avdeling, 11 barn er født 2017, 6 

barn er født i 2018 og 7 barn er født i 2019.  

Personal på Grønn avdeling 2022-2023 

• Elise Rasch (Pedagogisk leder) 

• Charlotte Forsberg (Pedagogisk leder) 

• Lillian Wikre (barne og ungdomsarbeider) 

• Olaug Karin Røyland 60% (barne og ungdomsarbeider) 

• Magrethe Grødem 60% (barne og ungdomsarbeider) For tiden sykemeldt vikar inne i 40%.  

  
Avdelingen består av et stort rom, med to små grupperom som for tiden blir brukt som lekerom for 
konstruksjonslek og grupperom til spill og andre aktivitet med små grupper. Kjøkkenet er lett 
tilgjengelig på avdelingen og det er en benk der slik at barna kan hjelpe til med de ulike måltidene. 
Inne på avdelingen har vi en familekrok der det finnes lekekjøkken og andre impulser til ulik rollelek. 
Dagstavlen med oversikt over hva planen for dagen er står midt på veggen på avdelingen og skal 
være tilgjengelig for alle. Gjennom året vil vi bytte ut hvile lek, og lekemateriell vi ønsker å tilby 
barna. Dette i tråd med barnas egne interesser.  
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Barnehagens tre temaperioder:  

1.  September, oktober, november, desember: VENNSKAP OG FELLESSKAP  

Fokusområder:  

Fellesskap, mangfold og danning (Årsplanen, s. 7, 14 og 18).  

Kompetansefokus:  

(tas opp i veiledning, avdelingsmøter m.m): 

Relasjonskompetanse, flerkulturellkompetanse, tidlig 

innsatskompetanse, støttende stillas, toleransevindu. 

Fokusverktøy:  

Trygghetssirkelen, voksenstiler. (Årsplanen, s. 10 og 19) 

 

Hovedmål:  

- Støtte barnas initiativ til samspill og bidra til at alle kan få leke med andre, oppleve vennskap 

og lære og beholde venner (Årsplanen, s. 19).  

Delmål:  

- Utforme normer for samhandling i fellesskap (Årsplan, s. 19) 

- Støtte barn i å ta andres perspektiver  (Årsplan s.19) 

- Støtte barn i å sette egne grenser (Årsplan, s.20) 

- Glede andre (Årsplanen s, 19)  

 

Sosiale mål for perioden: 

- Alle barn skal oppleve og erfare at de er betydningsfulle for fellesskapet  (Handlingsplan for 

psykososialt barnehagemiljø, s.6)  

- Alle barn skal oppleve og erfare at de er i positivt samspill med barn og voksne 

(Handlingsplan for psykososialt barnehagemiljø, s.6) 

- Bygge gode miljøer i små og store grupper (Handlingsplan for psykososialt barnehagemiljø, 

s.4) 

 

Mål for barns medvirkning denne perioden:  

- Reflekter over egne og andres følelser, opplevelser og meninger (Årsplan, s.19).  

 

Dette kan vi se ved at de ansatte: 

- Møter barna med trygge rammer og gi barna en forutsigbar hverdag.  

- Opptrer autoritativt   

- Bruker trygghetssirkelen aktivt i møte med barn 

- Har en lyttende innstilling til barnas mangfoldige uttrykk 

- Aktivt møte alle og tilrettelegger for gode dialoger og samtaler  
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- Legger merke til, bekrefte, synliggjør og forsterker positive samspill 

- Er gode rollemodeller som har positiv språkbruk og atferd 

- Skal legge til rette for og aktivt delta i lek og aktivitet i små grupper  

 

Vi merker det på barna ved at: 

- De smiler og viser glede sammen  

- Deltar i og inviterer andre inn i leken  

- Har venner  

- Tørr å si i fra dersom det er noe som ikke er bra 

- Barna oppsøker og lar seg trøste av en voksen 

- De starter og deltar i lek og aktiviteter  

 

I perioden planlegger vi å gjennomføre disse prosjektene i samarbeid med barna:  

- Kart over barnas hus og hvem som bor i huset 

- Fast turvenn 

- Fast godmorgen sang: «Hei/Hello» 

- Fast navnesang på avdelingen: «I vår lille flokk» 

- Temaarbeid Hamsa og Nelly 3-4 åringene 

- Temaarbeid Tambar – Førskolegruppen  

- FN: Synliggjør ved å lage plakater med de ulike nasjonalitetene og mangfoldet som er 

representert på avdelingen i dialog med familiene (sanger, leker, ord, mat, familens kultur)  

- Lage venneregler sammen med barna på avdelingen  

- Hemmelig venn  

- Sosiale leker og bevegelsesleker  

 

Felles opplevelser: Husk å inkludere barn i planleggingsfasen. 

1. Uke 38 – Brannvernuke  

2. Høsttakkefest 4.november – førskolegruppen innviterer til torgsalg og fellessamling – se eget 

skriv om dette  

3. Velge en sang om venner som hele barnehagen skal lære: «Det e godt å ha någen» 

4. FN-markering 24. oktober- gjennom samarbeid med familiene om barnets kultur og 

familiekafe.  

5. Foreldremiddag 14.september - hver familie tar med en rett – mat fra ulike kulturer og 

familier 

6. Periode-avslutningsmarkering 25.november med fellessamling – hver avdeling bidrar med 

innslag på fellessamling og vi spiser alle lunsj på fellesrommet. Samlingen starter med at alle 

barna er i en ring og holder i et rødt bånd som et symbol på at vi er et fellesskap.  
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JUL:  

Fortellinger om Nissen, Lucia, Jesusbarnet, solsnu, ventetid, kalender og gleding av andre, snø og 

fellesopplevelser.  

Felles opplevelser (inkluder barn i planleggingsfasen) 

 

1. Kalendersamling hver dag på avdelingen 

2. Felles adventssamling hver mandag 

3. Nissefest 16.desember 

4. Luciamarkering 13.desember  

5. Lysfest: Felles frokost med lyslykter – bålpanne – kakao 20.desember 

 

Julesanger som alle skal få kjennskap til: «På låven sitter nissen», «Vi tenner våre lykter», «Tenn lys», 

«Musevisa», «Nisse rød og nisse blå», «Svart senker natten seg», og «hei hå nå er det jul igjen».  

Bøker som alle skal lese: «Grantreet», «Se Marikken, det snør», «Noen ganger kommer vinteren om 

natten», «Karsten og petra har luciafest», «Lys og lykter i bygd og fjell», «Nissen hos 

kolonialhandleren», «Julia og nissen», «Snømannen», og «Det siste juletreet».  

 

 

  



side 7 
Prosessplan, Våland-barnehagene 2022/2023 

2 desember, januar, februar, mars: SPRÅK OG SPRÅKGLEDE  

 

Fokusområde:   

kommunikasjon og kommunikasjonsuttrykk, 

språkutvikling, medvirkning, dialog, språkmiljø 

(Årsplanen, s. 20-21).  

Kompetansefokus:  

språkkompetanse, dialogisk lesing, høytlesing, 

barns språkutvikling, anerkjennende 

kommunikasjon, turtaking, barnesamtaler, 

flerspråklig kompetanse 

Fokusverktøy:  

Jørgen Frost, språktrappa, språktiltaket, 

Snakkepakken, bokpakker fra veilederteamet i 

Johannes Læringssenter, InPed (samtalekort), 

Henry, Marius Mus, 10 små vennebøker, Nelly 

og hamsa.  

 

Planmål for perioden: 

- Hovedmål: Sørge for at alle barn får varierte og positive erfaringer med å bruke språk og 

språkuttrykk som kommunikasjonsmiddel, som redskap for tenkning og som uttrykk for egne 

tanker og følelser (Årsplanen, s.21). 

Delmål:  

- Anerkjenne, respondere og stimulere barnas ulike verbale og nonverbale uttrykk (Årsplanen, 

s.21)  

- Være språklige forbilder, og være lydhøre i kommunikasjon med alle barn (Årsplanen, s.21). 

 

Sosiale mål for perioden: 

- Legge til rette for et miljø hvor barn møter voksne som er annerkjennende, varme og 

oppmuntrende slik at alle barn føler seg verdifulle (Handlingsplanen for psykososialt 

barnehagemiljø, s. 6). 

- Skape et godt miljø i små grupper der barn får muligheten til å utrrykke seg og være språklig 

aktive (Handlingsplanen for psykososialt barnehagemiljø, s. 7).  

 

Mål for barns medvirkning denne perioden:  

- Barna skal delta i besultningsprossesser, være med å bestemme hva som skal skjer og 

hvordan det skal gjøres (Årsplanen, s.20)  
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Dette ser vi ved at de ansatte:  

- Er annerkjennende, setter av tid til samtaler, skaper undring og har et bevisst forhold til 

språk i hverdagsaktiviter og lek  

- Er gode språkmodeller ved at de benevner, utvider og stiller åpne spørsmål i hverdagen 

- Etterspør, lytter til og setter ord på barns intensjoner og mangfoldige uttrykksformer  

- Snakker med barna om det barna er opptatt av  

- Gjennomfører jevnlige samtaler med barn i stor gruppe, liten gruppe og individuelt 

 

Vi merker det på barna ved at: 

- De tar ordet  

- Leker og tøyser med spåket  

- Bruker språket aktivt i lek og aktiviteter 

- Forteller fritt om egne opplevelser  

- Undrer seg, stiller spørsmål og er nysgjerrige  

 

I perioden planlegger vi å gjennomføre disse prosjektene, som vi vil utvikle sammen med barna:  

- Fast godmorgen sang: «Hei/Hello» 

- Fast navnesang på avdelingen: «I vår lille flokk» 

- Lage egne fortellinger, historier, bøker og sanger  

- Bade oss i rim og regler med konkreter og bilder som språkstøtte  

- Sangboks med barnas favorittsanger, rim og regler  

- Nøkkelord for perioden med tekst og bilder på de ordene vi har fokus på 

- Fordype oss i eventyr og fortellinger som sjanger  

- «God morgen» fra alle land som er representert på avdelingen – bygger ut kartet og huset til 

barna, med ord og uttrykk fra landet og kulturen barnet kommer fra. 

- Temaarbeid Hamsa og Nelly 3-4 åringene 

- Temaarbeid Tambar – Førskolegruppen  

- Faste språkgrupper en gang i uken tilpasset barnets alder og utviklingsnivå  

o Motsetningsord 

o over- og underbegreper 

o Lyd- og ordjakt 

o Logolesning  

o Stavelser – trampe og klappe ord som vi bruker i perioden  

o Rim, regler og sanger  

o Tall, telling, form og matematiske begreper  

- Rimeordbok  

- Barnas bokstav – form, retning og andre ord med bokstaven  

 

Felles opplevelser: Husk å inkludere barn i planleggingsfasen. 

1. Fellessang: «Hjulene på bussen» - alle avdelingene lager sitt eget vers 

2. Vi markerer samenes nasjonaldag 6.februar  
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3. Bollefest 20.februar (fastelavn) – langbord pyntet med fastelavnsris som barna har laget.  

4. Kle-seg-ut-dag (karneval) 22.februar. – Komiteen arrangerer  

5. Vinterleker – felles for Vålandbarnehagene. Dato kommer.  – komiteen arrangerer 

6. Barnehagedagen 13.mars – Komiteen arrangerer 

7. Periodeavslutnings-markering 24. mars: Ordfest hvor alle avdelinger deltar med et innslag. 

«Hjulene på bussen» - Alle lager sitt eget vers som skal fremføres for resten av barnehagen. 

Superklubben fremfører eget innslag med ord og rim. Avdelingene pynter til ordfest hver for 

seg. Alfabetpasta og bokstavkjeks til lunsj.  
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PÅSKE:  

Fortellinger om påskeharen, påskebudskapet, kylling i egget, nytt liv/spiring, formingslek, sanse- og 

fellesopplevelser 

 

1. Påskesamlinger 

2. Eggjakt i skogen 29.mars   

3. Påskefrokost 31.mars - Barnehagen inviterer foresatte til frokost i barnehagen. 

 

Sanger som alle skal få erfaring med: «En liten kylling», «En kylling, en kylling», «Haren uti gresset», 

og «Hvor er egget», «Pip pip, sier de søte små».  

Bøker som alle skal lese: «Verdens vakreste egg».  
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3 april, mai, juni: LÆRE OG LEKEGLEDE  

Fokusområde:  

Barn og barndom (Årsplanen s.)  

Livsmestring (Årsplanen s.), Estetisk 

fagområder 

Kompetansefokus:  

Lekekloke voksne, lek og læring, 

lekekoder, relasjonskompetanse, 

tidlig innsatskompetanse, 

barnehagen holdninger og verdier, 

barns medvirkning i eget liv, 

leketeorier 

Fokusverktøy:  

Rommet som 3.pedagog. 

Inspirerende fysiske rom for lek. 

Materiell, leketøy, Inped 

 

Hovedmål:  

- Fremme et inkluderende miljø der alle barn kan delta i lek og erfare glede i lek (Årsplanen, 

s.13) 

Delmål:  

- Observere, analysere, støtte, delta i og berike leken på barnas premisser (Årsplanen, s.13) 

- Organisere rom, tid og lekemateriell for å inspire til ulike typer lek ( Årsplanen, s.12) 

- Være bevisst på og vurdere egen rolle og deltakels i barnas lek (Årsplanen, s.14) 

 

Sosiale mål for perioden - Handlinsplan for psykososialt barnehagemiljø 

- Barn skal får leke i små grupper (Handlinsplan for psykososialt barnehagemiljø s.7) 

- Engasjerte, lekekloke voksne (Handlinsplan for psykososialt barnehagemiljø s.7) 

- Ansatte som er sin følelsesmessige stemning bevisst (Handlinsplan for psykososialt 

barnehagemiljø s.7) 

 

Mål for barns medvirkning denne perioden:  

- Søtte barnas aktivitet, engasjement og deltakelse i fellesskapet (Årsplanen s.15) 

- Legge til rette for utvikling av leketemaer som barna uttrykker interesse for (Årsplanen s.11) 

- Gi barna taletid (Årsplanen, s.7) 

- Gi barna medbestemmelse over innholdet i barnehagehverdagen (Årsplanen, s.7)  
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Dette kan vi se ved at de ansatte: 

- Legger merke til, bekrefter og synliggjør samspill mellom barn 

- Er tilstede i leken med hodet, hjerte og kroppen  

- Gir rom for leken i form av materiell som inspirerer og følger barnas interesser. 

- Setter av tid for leken uten avbrytelser 

- Sammen med barn avgjør hvordan leken skal avsluttes eller bevares 

 

Vi merker det på barna ved at: 

- Deltar i, inviterer og blir invitert til lek 

- Tørr å delta i organisering og komme med forslag i leken 

- Tørr å si i fra til en voksen dersom noe ikke er bra 

- Tøyser, tuller og viser livsglede  

 

I temaperioden vil vi velge ut disse prosjektene som vi vil videreutvikle sammen med barna:  

- Kjøkkenhagen  

- Ringleker og regelleker  

- I perioden ha et rikt mangfold av definerbar og udefinerbar lekemateriell  

- Innhente lekemateriell fra naturen og bruke det i lek  

- Lage eget lekemateriale som f.eks. hånddukker  

- Eventyr, bøker og fortellinger som impuls til leketema  

- Ta i bruk dramatiske virkemiddler i rollek og figurteater (skuespill , hånddukker, skyggeteater 

ol)   

- Lekegrupper  

- Bli kjent grupper på tvers av huset – store og små  

- Barnesamtaler med fokus på trivsel, trygghet og interesser  

- Bøker i perioden:  

o 17.mai: «Historien om Norge og Danmark som skilte lag», «Hvis jeg var 

statsminister».  

- Lekesoner:  

o Konstruksjonslek i stor og liten skala  

o Rollelek med ulike temaer som barna er opptatt av  

- Bruke teknologi aktivt i leken. F.eks. stopmotion film  

- Forskerfrø 

 

Felles opplevelser planlegges sammen med barn: 

1. Felles sanglek: «Bjørnen sover» - alle avdelingene lager sitt eget vers.  

2. Felles ringleker/bevegelsesleker/Regelleker: «stiv heks», «alle mine kyllinger kom hjem»   

3. 17.mai markering – 16.mai – komiteen arrangerer.  

4. Felles avsluttning: Fargefest på dagtid. Avsluttningsfest sammen med foreldrene kl 15.30 – 

FAU kommer med dato og arrangerer denne festen. Superklubben får roser, og alle barna 

synger for foreldrene ute i amfiet. Vi pynter barnehagen klar til fest.  

 


