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Unjárgga gielda/Nesseby kommune 
Vi er en sjøsamisk kommune med sjøsamiske kulturtradisjoner. Det som kjennetegner sjøsamisk kultur er kombinasjon av flere naturbaserte 

næringer som reindrift, jordbruk, fangst og fiske. Vi ønsker at barna skal være aktive deltakere i denne kulturen, og på den måten være med på å 

videreutvikle både kommunens og barnas egen sjøsamiske identitet.  

  

Unjárgga oahppogálgu/Nesseby oppvekstsenter 
Består av barnehage, grunnskole, SFO og voksenopplæring. Det betyr at mange barn i kommunen tilbringer 15 år av sitt liv her ved 

oppvekstsenteret, noe som gir oss en unik mulighet til å legge til rette for optimal utvikling og læring hos det enkelte barnet. 

Barnehagen er en samisk kommunal barnehage som skal jobbe med å ivareta og utvikle det samiske språket og kulturen i barnehagehverdagen, i 

henhold til den kommunale målsettingen.  

For inneværende år består barnehagen av fire aldersinndelte avdelinger: 

Avdeling Driftsspråk Ansatte Telefon 

Samisk  
3-6 år 

Pedagogisk leder 100 % 
Medarbeidere: 2 

40 44 05 83 

Samisk  
0-3 år 

Pedagogisk leder 100 % 
Medarbeidere: 2 

40 44 05 82 

Norsk  
3-6 år 

Pedagogisk leder 100 % 
Barne- og ungdomsarbeidere: 2 

40 44 05 81 

Norsk  
0-3 år 

Pedagogisk leder 100 % 
Barne- og ungdomsarbeidere: 2 

40 44 05 84 

 

 I avdelinger med samisk som driftsspråk tar språkopplæringen utgangspunkt i hverdagssituasjoner, og all kommunikasjon foregår på 

samisk. 

 I avdelinger med norsk som driftsspråk har barna begrepslæring på samisk med utgangspunkt i ulike temaområder. Her bruker man også 

samiske sanger og noe samisk litteratur. 

 Alle barn i vår barnehage deltar i samiske lokalkulturaktiviteter.  
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Årsplans innhold  
Bygger på Lov om barnehager og rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.  

Årsplanen er vårt arbeidsverktøy, og i denne planen dokumenteres våre valg. Blant annet viser vi hvordan progresjonen skjer innenfor arbeidet 

med de syv fagområdene i rammeplanen.  

Rammeplan 2017 
1.august 2017 ble ny rammeplan for barnehagen innført, noe som betyr at vi skal arbeide med implementering av denne de kommende år. Ny 

rammeplan vil kunne føre til endringer av vår praksis, men mye endrings- og utviklingsarbeid er gjort her hos oss tidligere år. Vi har blant annet 

fokusert på barns medvirkning de siste årene, og satser sterkt på språkarbeid i barnehagen men også på hele oppvekstsenteret.  

Pedagogisk plattform 
Oppvekstsenteret er et PALS-oppvekstsenter. PALS står for Positiv Atferd, Læringsmiljø og Samhandling. Gjennom arbeidet med PALS stilles det 

tydelige forventninger til både voksne og barn, og vi har tre hovedregler som skal skinne gjennom i all vår virksomhet:  

Vis ansvar – vis omsorg – vis respekt 

Det at vi er en samisk barnehage vil også gjenspeiles i det pedagogiske arbeidet. Den samiske kulturen har fokus på selvstendighet hos barn, 

hvilket for oss også betyr at barn skal få være delaktig i alle prosessene i barnehagen, og at de skal øve seg på å gjøre gode valg. Vi skal fokusere 

på barns mestring og gi dem erfaringer å bygge videre på.  

Satsingsområde språk 
Oppvekstsenteret har utarbeidet en strategiplan for vårt språkarbeid med følgende formål: 

Bevisst arbeid med begreper og ordforråd vil gi barn og elever bedre forutsetninger for læring på alle områder og i alle fag. 

Alle barn og elevers språk-, lese- og skriveferdigheter skal styrkes. 

Alle ansatte skal være språklærere.  
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Dagsrytme 

07.00 Barnehagen åpner 

07.00-9.00 Barna spiser medbrakt frokost etter hvert som de kommer til 
barnehagen. 
Barn som kommer etter kl.09.00 må ha spist frokost hjemme, da 
aktivitetene starter fra kl. 09.00. 

9.00 Barnehagen må få beskjed om barnet skal ha fri eller kommer sent! 
Benytt Vigilo eller telefon/SMS ved beskjed. 

9.00-14.00 

 Lunsj mellom 10.00 og 11.00 

Kjernetid. Hovedvekten av planlagte aktiviteter skjer i dette 
tidsrommet. 
 

14.00 Lite måltid med brød og frukt 

16.30 Barnehagen stenger, arbeidstiden er slutt for personalet. 
OBS! Ved for sent henting vil foreldre/foresatte belastes med et 
gebyr pålydende 400 kr.  

 

I en barnehage er det viktig å ha struktur på dagen. Dette for at barna skal oppleve forutsigbarhet, noe som igjen vil føre til at barna vil føle 

seg trygge, og vet hva som venter dem. Dagsrytmen er lagt opp slik at barna skal unngå å ha flere stillesittende aktiviteter etter hverandre. 

Selv om vi har satt opp en dagsrytme, er det samtidig viktig at barnehagen kan være fleksibel i forhold til denne for å kunne ivareta barns 

medvirkning.  

Tilvenning nye barn 
Når barnet begynner i barnehagen legger vi opp til at barnet, foreldre og personalet skal ha god tid til å bli kjent med hverandre.  Foreldrene må sette av 3 

dager til tilvenning.   

Ved oppstart er det viktig at foreldre informerer om det er spesielle hensyn barnehagen må forholde seg til. Det kan for eksempel være hensyn i forhold til 

sykdom, religion etc. Foreldre fyller ut en samarbeidsavtale der slike ting avklares.  
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Mål og metoder i hverdagsaktiviteter 

Aktivitet MÅL METODE 

Ankomst 
 

- Barna skal føle seg velkommen i 
barnehagen 

- Gi barna en trygg start på dagen 
- Foreldre skal være trygge på å gå fra 

barnet 
- Ta imot og gi beskjeder 

- Personalet tar imot og møter barna og 
foreldrene når de kommer 

 

Samlingsstund - La barna få gruppefølelse og føle 
tilhørighet med de andre barna på 
samme avdeling 

- Får begrepsinnlæring og 
språkstimulering  

- Øve på å vente på tur 
- Øve konsentrasjon 
- Øve på å motta informasjon/beskjeder 

- Voksen leder 
- Fast rom 
- Synger sanger, formidler beskjeder, 

leser bøker, tar opp ulike tema 
 

Lesegrupper - Barna skal bli glade i bøker 
- Få kjennskap til skriftspråk 

- Dele inn i mindre grupper med barn ut 
i fra interessefelt og 
språkutviklingsnivå 

Hygiene - Barna skal få kunnskap og holdninger 
om personlige hygiene i det daglige 

- God håndhygiene, vaske hender før 
måltid, etter hvert toalettbesøk og 
etter lek ute. 

Måltid - Begrepsinnlæring og språkstimulering  
- Sosialisering 
- Lære barna sunne matvaner 
- Øve på god bordskikk 
- Alle skal bli mette 
- Barna skal få opplevelsen av at det er 

trivelig å spise sammen med andre 
 

- Samtale med barna 
- Barna har faste plasser 
- Det skal være voksne ved hvert bord 

for å kunne hjelpe dem som trenger 
det, og som er gode rollemodeller 
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Av- og påkledning - Selvstendighetstrening 
- Begrepsinnlæring 
- Finne riktige klær til ulikt vær 
- Øve ordenssans 
- Øve på å vente på tur 

- Barna må prøve å kle på seg selv 
- Benevne klær og utstyr med riktig 

navn, snakke om det vi gjør, bruke 
begreper som høyre og venstre 

- Barna henger klærne på knaggen, 
skoene på plass osv. 

- Forklare barna at de må vente på hjelp 

Utelek/frilek - Utvikle fantasi 
- Øve på samlek og samspill med andre 
- Øve på å beherske og ha glede av å 

bruke kroppen sin 

- Gi tid og rom for flere typer lek 
- Legge til rette ved å ta barna med ut i 

naturen 
- Aktivt deltagende voksne 

Hvilestund/rolig aktivitet - Barna skal få hvile i løpet av en hektisk 
barnehagedag 

- Dele barna i grupper sammen med 
voksne og lese en bok eller høre 
musikk/lydbok i rolige omgivelser 

Henting - Barna skal føle seg sett  
- Foreldre skal oppleve at deres barn har 

blitt sett 
- Beskjeder overleveres mellom 

barnehage og foreldre 

- Personalet er tilstede for barn og 
foreldre så langt det er mulig 

- Personalet forteller kort om barnets 
dag 

 

Samarbeidsorgan 
Foreldrerådet består av alle foreldre/foresatte i barnehagen. Foreldrerådet velger to representanter fra barnehagen med personlige vararepresentanter til 

Foreldrenes arbeidsutvalg – FAU.  

FAU - representanter skal fungere som et kontaktledd mellom foreldre/foresatte og barnehagen. Oppvekstsenteret har felles FAU. 

Samarbeidsutvalget – SU er et rådgivende og kontaktskapende organ. FAU representanter for barnehagen sitter også i SU.  

Foreldremedvirkning sikres også gjennom foreldremøter der fokuset er det helhetlige pedagogiske tilbudet i barnehagen, og foreldresamtaler der fokuset er 

enkeltbarnets utvikling. 
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Fagområder med progresjon 
Rammeplanens syv fagområder presenteres som adskilte områder, men fagområdene opptrer sjelden isolert og barnehagen skal se områdene i 

sammenheng. Flere områder vil ofte være representert samtidig både i temaopplegg, hverdagsaktiviteter, sosialt samspill og lek.  

Barnehagen skal legge til rette for progresjon, noe som innebærer at alle barn skal utvikle seg, lære og oppleve fremgang. For å arbeide med 

progresjonen skal barnehagen legge til rette for varierte leke-, aktivitets-, og læringsmuligheter.  

I oversikten viser vi hvordan vi tenker progresjon i forhold til alders- og utviklingsnivå. Det betyr imidlertid ikke at vi isolerer arbeidet innenfor 

en aldersgruppe eller slutter å arbeide med disse områdene etter hvert som barnet blir eldre. Felles for arbeidet med alle fagområdene er at vi 

tar utgangspunkt i barnets utviklingsnivå og tilpasser arbeidet til det enkelte barn. 

Overgang barnehage - skole 
Det er en naturlig sammenheng mellom fagområdene i barnehagen og fag i skolen. I vår barnehage har vi en unik mulighet til å arbeide med den 

røde tråden fra barnehage over i skolen, da vi er en virksomhet. I overgangen mellom barnehage og skole tar vi utgangspunkt i barnets 

forkunnskap og fokuserer på videre progresjon for barnet. Det samme gjelder for overgangen mellom avdelinger i barnehagen.  

 

Fagområder rammeplanen 
 

Kunnskapsløftet - Skole 

Kommunikasjon, språk, tekst 1.språk (Samisk/norsk), engelsk, fremmedspråk 

Kropp, bevegelse, mat og helse Mat og helse, kroppsøving 

Kunst, kultur, kreativitet Kunst og håndverk, musikk 

Natur, miljø, teknologi Naturfag 

Etikk, religion, filosofi KRLE 

Nærmiljø og samfunn Samfunnsfag 

Antall, rom og form Matematikk 
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Kommunikasjon, språk 

og tekst. 
 

 
1-2 år 

 
2-3 år 

 
3-4 år 

 
4-5 år 

 
5-6 år 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Billedbøker og 
pekebøker. 
 
Enkle rim, regler og 
sanger. 
 
Oppleve at deres 
kommunikasjon og 
uttrykk blir oppfattet. 

Høytlesning fra bøker 
og eventyr. 
 
Rim, regler og sanger. 
 
Gjøre seg forstått og 
kunne føre en dialog. 
 
Ytre ønsker og 
meninger ved bruk av 
mer verbalspråk. 
 
Kjenne igjen navnet sitt 
i skrift. 
 
Førstehåndserfaring 
med digitale verktøy. 

Skrive med sekretær; 
lage tekst til bilder og 
tegninger. 
 
Høytlesning. 
 
Rim, regler og sanger.  
 
Øve på å løse konflikter 
og problemløsning ved 
hjelp av språket. 
 
Enkle 
fortsettelsesfortellinger. 
 
Delta i Språklek-
samlinger 

Lekelesing og 
lekeskriving. 
 
Rim, regler og sanger, 
leke med språket. 
 
Kunne fortelle en 
historie med en viss 
sammenheng. 
 
Holde 
oppmerksomheten sin 
på å lese en bok eller 
en aktivitet som tar litt 
tid. 
 
Bøker med mer tekst 
enn bilder. 
 
Utvikle kunnskapen 
med digitale verktøy. 

Skoleforberedelser, 
Trampoline. 
 
Øve på å skrive navnet 
sitt, og kjenne igjen 
noen bokstaver. 
 
Mestre hverdagsspråk 
med rett 
setningsstruktur, 
småord og bøyninger. 
 
Lese lengre 
fortsettelsesfortellinger. 
 
Bruke rimord. 
 
Utvidet bruk av digitale 
verktøy. 

 

Mål: Utvikle et godt muntlig språk 
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Kropp, bevegelse, 

mat og helse  

 

 
1-2 år 

 
2-3 år 

 
3-4 år 

 
4-5 år 

 
5-6 år 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

Lek og bevegelse både 
ute og inne. 
Bevegelsessanger, 
danse til musikk. 
Lek foran speil, studere 
seg selv og andre. 
Bevegelse på ulike 
underlag, ulikt terreng. 
Stell, måltid og sove tid 
er gode opplevelser. 
Vaske hender før 
måltider. 
Bli kjent med egen 
kropp, herunder også 
behovet for hvile. 
Begreper for 
kroppsdeler og klær. 
Prøve å spise og drikke 
selv, holde koppen 
selv.  
Smøre brød med hjelp 
av voksen. 
Smake på ulike typer 
mat.  
Putte former i 
innpasningsbrett. 

Øve på grunnleggende 

bevegelser (hoppe, 

rulle, klatre og løpe). 

Legge enkle puslespill. 

Gå i ulendt terreng. 

 

Førstehåndserfaring 

med ski og sykkel. 

 

Finmotoriske 

aktiviteter, som 

perling. 

 

Øve på mer selvstendig 

påkledning. 

 

Vaske hender selv. 

 

Potte- /do trening.  

 

Prøve å smøre brød 

selv. 

Turer i nærområdet. 

Øve på finmotoriske 
aktiviteter som å 
klippe. 
 
Sykle på trehjulssykkel, 
gå på ski. 
 
Beherske av- og 
påkledning med 
mindre voksenhjelp 
enn før. 
 
Nye utfordringer ved å 
gå på lengre turer. 
 
Få gode rutiner i 
forhold til håndvask og 
hygiene. 
 

Ved hjelp av voksen 
prøve å finne ut hva 
man bør ha på seg i 
forhold vær og 
årstider. 
 
Mer selvstendig i av- 
og påkledning. 
 
Kunnskap om kroppen, 
og det å sette grenser 
for egen kropp. 
 
 

Klatre, balansere og 
hinke. 
 
Tegne og farge med 
riktig blyantgrep. 
 
Klippe etter strek. 
 
Beherske av- og 
påkledning og holde 
orden i egne klær.  
 
Selv vurdere hva man 
må ha på seg i fht. 
været og årstider. 
 
Selvstendig ved 
dobesøk, tørke seg 
selv. 
 
Kjenne til elementer 
ved sunt kosthold. 
 
Ha et forhold til 
personlig hygiene. 
Selvstendig ved måltid. 

 

Mål: Tilegne seg grunnleggende motoriske ferdigheter, god hygiene og respekt for egen og andres kropp. 
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Kunst, kultur og 

kreativitet  

 

 
1-2 år 

 
2-3 år 

 
3-4 år 

 
4-5 år 

 
5-6 år 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Lytte til musikk og 
sang. 
 
Bli kjent med ulike 
materialer og verktøy. 
 
Forme i sand og snø. 
 
Førstehåndserfaring 
med instrumenter/lek 
med instrumenter. 
 
Bli kjent med enkle 
sanger, herunder 
bevegelsessanger. 
 
Førstehåndserfaring 
med tredimensjonale 
materialer, som 
plastelina. 
 
Bli kjent med 
bibliotekbussen. 
 
Bidra til barnas 
kulturkveld. 

Fargenavn. 
 
Bruke tredimensjonalt 
materiale som 
plastelina, lekedeig og 
trolldeig som et verktøy 
for å skape uttrykk. 
 
Bli kjent med ulike 
maleteknikker. 
 
Bli kjent med museet. 
 
Lytte til musikk og 
prøve ulike 
instrumenter. 
 
Se på 
barnekunstutstillingen 
på museet. 

Få kjennskap til 
primærfarger og 
sekundærfarger. 
 
Mer aktiv bruk av 
museet. 
 
Se på kunstutstillinger 
på museet. 
 
Dramatisering og lek 
med utkledning. 
 
Klippe og lime. 
 

Bli kjent med materiell 
som ull og garn.  
 
Mer utfordrende 
bevegelsessanger. 
 
Sanglek. 
 
Bruk av digitale verktøy 
til kreativt arbeid. 
 
 
 

Sammensatt tekst, 
tekst til bilde. 
 
Kunne planlegge i 
forkant av en aktivitet. 
 

 

Mål: Utvikle fantasi og skaperglede. 
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Natur, miljø og 

teknologi  
 

 
1-2 år 

 
2-3 år 

 
3-4 år 

 

 
4-5 år 

 
5-6 år 

 
 
 
 
 
 

 

Kjenne på ulike 
værtyper. 
 
Utforske barnehagens 
uteområde. 
 
Være med når man tar 
i bruk ulike tekniske 
hjelpemidler.  
 
Få kjennskap til ulike 
husdyr.  
 
Bruke sansene i 
naturen. 
 
Bruke naturmaterialer 
til formingsaktiviteter. 

Bli kjent med 
årstidene, endringer i 
naturen. 
 
Undre seg over 
småkryp, planter, 
værfenomener etc. 
 
Miljøvern. 
 
Delta i bruk av tekniske 
hjelpemidler.  
 
Få kjennskap til lokale 
råvarer. 
 
Korte turer i 
nærområdet. 

Bruke faktabøker. 
 
Gjøre seg kjent med 
ulike dyr, fisker, fugler, 
insekter og planter.  
 
Næringskjeden. 
 
Samtale om hvor 
maten kommer fra. 
 

Mer selvstendig bruk 
av digitale verktøy 
sammen med voksne. 
 
Være med på tenning 
av bål og ved saging.  
 
Vite hvordan man 
ferdes i naturen; 
søppel tas med hjem, 
slukke bålet før man 
går, la være å 
ødelegge, la dyr være i 
fred. 
 
Bruke internett som 
oppslagsverk. 
 

Få innsikt i produksjon 
av matvarer. 
Skolestartere drar på 
tur til reingjerdet i 
Krampenes.  
 
Kunne navn på noen 
planter, dyr og fisk. 
Vite litt om dem. 
 
Kunne kle seg etter 
været. 
 
Være delaktig i å pakke 
sekk når man skal på 
tur, hva må man ha 
med? 
 

 

Mål: Gi barna gode opplevelser og begynnende forståelse for betydningen av en bærekraftig utvikling. 
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Etikk, religion og 

filosofi. 
 

 
1-2 år 

 
2-3 år 

 
3-4 år 

 
4-5 år 

 
5-6 år 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Bli kjent med egne 
følelser, glad, redd, lei 
seg, sint. 
 
Lære omsorg for 
hverandre. 
 
Trøste og oppmuntre 
andre. 
 
Oppleve å bli sett, hørt 
og forstått. 
 
Delta i markering av 
høytider. 
 
Øve på turtaking. 

Undre seg over det 
som skjer i nærmiljøet. 
 
Kjenne igjen og 
respektere egne og 
andres følelser. 
 
Dele med andre. 
 
Hvordan er vi mot 
andre, og hvordan 
ønsker vi at andre skal 
være mot oss? 
 
Høre om 
juleevangeliet. 
 
Sanger om jul og påske. 
 

Dele, forhandle, øve 
seg på å løse konflikt. 
 
Hvordan få og beholde 
venner? 
 
Høre om tradisjoner fra 
andre land og kulturer. 
 
Undre seg over livet: 
fødsel, vekst, aldring og 
død. 
 
Jul og påske, påske 
med vekt på 
oppstandelsen. 
 
Barn i andre land, FN. 

Respektere andre og 
deres følelsesuttrykk. 
 
Utvikle evne til å løse 
konflikter selv. 
 
Hjelpe hverandre. 
 
Utvikle evne til å stille 
spørsmål, resonere og 
undre seg.  
 
Kjenne til tradisjoner 
omkring jul og påske.  

Kjenne til at vi alle er 
forskjellige og har ulike 
forutsetninger, og vise 
respekt for det. 
 
Oppleve, undre seg og 
kunne bruke samtaler 
til ettertanke. 

 

Mål: Utvikle respekt for mangfoldet i samfunnet, og bli kjent med kristen tro og tradisjon. 
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Nærmiljø og samfunn 
 

 
1-2 år 

 

 
2-3 år 

 
3-4 år 

 
4-5 år 

 
5-6 år 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Bli kjent med 
barnehagens lokaler og 
uteområdet. 
 
Lære navn på barn og 
voksne i barnehagen. 
 
Skape tilhørighet til 
hverandre som gruppe. 
 
Delta på ulike 
markeringer. 
 
Delta på 
samlingsstund. 
 
Hjelpe til med enkle 
daglige gjøremål, som 
borddekking, rydding 
og lignende. 

Korte turer i 
nærområdet rundt 
oppvekstsenteret. 
 
Utvikle samhold og 
gruppefølelse gjennom 
å delta på 
samlingsstunder og 
andre aktiviteter. 
 
Besøke museet. 
 
Være med på 
bibliotekbuss. 
 
Være med på butikken. 

Snakke om hvordan vi 
opptrer i trafikken. 
 
Bli kjent med navn på 
lokale steder, bedrifter 
og lignende. 
 
Kunnskap om seg selv 
og familie (navn, alder 
osv.). 
 
Erfare at de selv og 
andre er med på å 
påvirke. 
 
 

Snakke om hvorfor vi 
feirer 6.februar og 
17.mai. 
 
Erfare at alle er viktige 
for fellesskapet. 
 
Utvidet kunnskap om 
seg selv og familie 
(etternavn, arbeidssted 
osv.) 
 
Samtale om ulike 
årstider. 
 

Undre seg over 
naturopplevelser. 
 
Lengre turer. 
 
Opplevelser i forhold til 
det å begynne på 
skolen. 
 
Samtaler om dager og 
måneder, navn på 
disse. 
 
Få kjennskap til landet 
vårt, fylket og 
kommunen vår.  
 
Snakke om gamle 
dager, hvor bodde 
man, hva jobbet man 
med osv. 

 

Mål: Erfare at alle er en del av samfunnet og fellesskapet. 
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Antall, rom og form  

 

 
1-2 år 

 

 
2-3 år 

 
3-4 år 

 
4-5 år 

 
5-6 år 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Bli kjent med noen 
grunnleggende begreper, 
stor – liten. 
 
Bruke 
innpasningsbrett/putteboks 
– riktig form til riktig hull. 
 
Lek med klosser med ulike 
farger, størrelser og 
former. 
 

Bli kjent med begreper 
som over - under.  
 
Konstruksjonslek; 
bygge med Duplo, 
Lego og Jovo. 
 
Sortere leker. 
 
Bli kjent med 
primærfargenavn. 
 
Gjøres oppmerksom 
på forskjeller, som 
f.eks. høyde, størrelse. 

Snakke om ulikheter, 
større enn – mindre 
enn. 
 
Mer avansert 
konstruksjonslek. 
 
Bli kjent med 
matematiske begreper 
som trekant, firkant, 
sirkel osv. 
 
Kjenne igjen 
fargenavn. 
 
Lottospill  
 

Sortere i kategorier. 
 
Erfare bruk av 
måleenheter i 
hverdagen. 
 
Ta i bruk antallsbegrep 
i hverdagssituasjoner, 
som f.eks. hvor mange 
skal vi dekke på til i 
dag. 
 
Bli kjent med 
sekundærfarger 
(blande farger). 
 
Terningspill  

Kjenne til klokka, og 
tid. 
 
Kjenne til motsatte 
begrep, som størst – 
minst, yngst – eldst. 
 
Ha kjennskap til 
tallrekka. 
 
Høyre og venstre. 
 
Måle og veie. 
 
Vanskeligere 
terningspill, som 
f.eks. yatzy. 

 

Mål: Utvikle matematisk kompetanse. 
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Lek og læring 
Leken er en sentral aktivitet i barnehagen, og leken skal være en arena for barns utvikling, læring og sosialt og språklig samhandling i 

barnehagen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Når barnet ditt sier: 

«I dag har jeg bare lekt» 

Da har barnet ditt: 

Utfoldet seg Opplevd latter og 

glede 

Bearbeidet erfaringer 

og opplevelser 

Opplevd empati 

Blitt utfordret 

Øvet konsentrasjon 

Bygget selvtillit 

Øvet på konfliktløsning Øvet på turtaking 

Opplevd samspill 

 
Brukt fantasien 

 

Lyttet til andre 

Lært om regler og normer 

Gjort erfaring med ulike former for lek 

Opplevd livsglede og humor 

Brukt fantasien 

Kjent på mestringsfølelsen 

Øvet på å gi og ta 

Tatt ansvar 

Øvet tålmodigheten 

Ledet og blitt ledet 

Brukt sansene 

Vist omsorg 

 

Vært nysgjerrig 

Bygget selvfølelse 

 

Vært en del av fellesskapet 

Vært kreativ 

Øvet motorikken 
Opplevd motgang og små tap 

Gitt av seg selv 

Utviklet seg emosjonelt og intellektuelt Lært om egen identitet og egne grenser 

 

Tatt initiativ 

Øvet på å kommunisere 

Opplevd vennskap 
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Omsorg og danning 

 

 

 

 

 

 

 

OMSORG ER EN FORUTSETNING FOR BARNS TRYGGHET OG 

TRIVSEL, OG FOR UTVIKLING AV EMPATI OG 

NESTEKJÆRLIGHET. 

Rammeplanen 2017 

DANNING ER MER ENN UTVIKLING, LÆRING, OMSORG OG OPPDRAGELSE, 

SAMTIDIG SOM DET ROMMER ALT DETTE. DANNING ER EN KONTINUERLIG 

PROSESS SOM BLANT ANNET HANDLER OM Å UTVIKLE EVNE TIL Å 

REFLEKTERE OVER EGEN HANDLING OG HOLDNING. 

 

Alle barn i vår barnehage skal oppleve en trygg 

barnehagehverdag og bli sett og møtt i tråd med 

deres behov og muligheter.  

Den voksne har ansvar for relasjonen, og for å ta kontakt 

med alle barn.  

Vårt ansvar: 

 Hilse på barnet når det kommer til barnehagen 

 Være tilgjengelig og tilstede 

 Vise trygghet og omsorg 

 Gi ros 

 Vise interesse for barnet, og ta barnets perspektiv 

 Gi mulighet for valg 
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Barns medvirkning 

   
 

 

 

 

 

 

 

Barna skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i 

planlegging og vurdering.  

Barns mulighet til medvirkning krever deltakende og 

nærværende voksne som ser barna. 

Barn utrykker seg på ulik måte avhengig av alder og 

modenhet. Både fysiske og verbale uttrykk skal tas på 

alvor. 

Medvirkning er ikke det samme som å bestemme. Barn i 

barnehage har ikke de nødvendige forutsetningene for å vurdere 

konsekvensen av de valg som blir gjort. Barn skal ikke overlates 

et ansvar de ikke er rustet til å ta. 

Vårt ansvar: 

 Legge til rette for gode samtaler der vi lytter og har respekt for barns innspill 

 Observere og registrere all form for kommunikasjon 

 Se muligheter, samtidig som vi er realistiske og tydelige 

 Være tilstede sammen med barna i lek og aktiviteter 

 Bruke anerkjennende kommunikasjon 

 Skape fysisk miljø som innbyr til ulik lek og aktivitet, samt bidrar til barns egen kreativitet 

 Være fleksible i forhold til planlagt aktivitet og barns spontanitet 

 Være tydelige og ansvarsfulle voksne som tar hensyn til både enkeltbarn og barnegruppa 
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Pedagogisk dokumentasjon og vurdering 
Oversikten viser på hvilket nivå dokumentasjon og vurdering skjer innenfor ulike områder 

 

Oppvekstsenteret
Satsingsområde

PALS Felles for alle

Utviklingsarbeid

Barnehagen

Årsplan

Utviklingsarbeid

Avdelingen
Månedsplan

Observasjon av 
relasjonen mellom 
barn og mellom barn 
og voksne

Barnet
Trivsel og utvikling

Interesser

Kartlegging voksnes 
holdning til 
enkeltbarn, to ganger 
årlig

Kartlegging Alle med 

Foreldrene

Vigilo

Foreldresamtaler 
med fokus på barnets 
utvikling

Foreldremøter med 
fokus på 
barnehagens innhold
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Aktiviteter i henhold til samisk årstidskalender 

Jahkeáigodat - 
Årstid 

Mánnu - Måned Doaimmat  - Aktiviteter Geat - Hvem 
D

ál
vi

   
   

   
   

  

V
in

te
r 

Ođđajagimánnu - 
Guovvamánnu    
Januar - Februar 

 Ávvudit beaivváža - Markere solas tilbakekomst 

 Goikadit bierggu - Tørke reinhjerter 

 Idjabivttasfeasta - Pysjamasfest 

 Ávvudit Sámeálbmot beaivvi –  
Markere samefolkets dag 6. Februar 

 Leaikkastan gárvodeapmi  
             Utkledningsdag 

Buohkat -  alle 
 
Buohkat -  alle 
 
Buohkat - alle 
Buohkat - alle 
 
Buohkat - alle 

G
iđ

đ
ad

ál
vi

 

V
år

vi
n

te
r 

Njukčamánnu  - 
Cuoŋŋománnu              
Mars -  April 

 Finnmárkkugilvu - Finnmarksløpet. 

 Jiekŋabivdu – “uhca guollejávrái” - Rovvejávrái  
Isfiske – Rovvejávre  

 Beassášdoaimmat  
Påskeaktiviteter 

 Olgovahkku luonddus/ Friluftsuke 

 Eanadoaluskuvllas dálvedoaimmat 
Vinteraktivitetsdag i regi av landbruksskolen.  

 Rabas beaivi mánáidgárddis 
             Åpen dag i barnehagen 

Fra 3 – 6 år 
Fra 3 – 6 år 
 
Buohkat –alle 
 
Fra 3 – 6 år 
 
Fra 3 – 6 år 
 
Buohkat -alle 

G
iđ

đ
a 

V
år

 

Miessemánnu   
Mai 

 

 Galledit náveha  - Gårdsbesøk  

 Mánáid kultuvra-eahket  
Barnas kulturkveld   

 Našunálabeaivvi ávvudit mánáidgárddis 
Nasjonaldagsmarkering i barnehagen. 

Fra 3 – 6 år 
Buohkat –alle 
 
Buohkat -alle 
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Jahkeáigodat - Årstid Mánnu - Måned Doaimmat  - Aktiviteter Geat - Hvem 
G

iđ
đ

ag
e

as
si

 

V
år

so
m

m
e

r Geassemánnu 
Juni 

 Geasseloahpaheapmi oahppogáldus 
Sommeravslutning for barnehagen 

 Loahpaheapmi skuvlaálgiide – avslutning for 
skolestarterne og foreldre. 

 Fiervái vuolgit - Fjæra tur 

Buohkat –alle 
 
Skolestartere 
 
Fra 3 – 6 år 

G
e

as
si

 

So
m

m
e

r 
  

 

Č
ak

ča
-g

ea
ss

i 

H
ø

st
-

so
m

m
er

 Suoidnemánnu - 
Borgemánnu  
Juli - August 

 Luopmu  - Oktii bidjat ossodagaid  
Ferieavvikling - Sammenslåing av avdelinger. 

 Ođđa mánáidgárdejahki - Nytt barnehageår  

 Návddašit Luonddu riggodagaid 
             Høsting fra naturen 

Buohkat -alle 
 
 
Buohkat -alle 

Č
ak

ča
 

H
ø

st
 

Čakčamánnu - 
Golgotmánnu  
September - Oktober 

 Brannvernuke 38 

 Foreldrekaffe 

 Olgovahkku luonddus/ Friluftsuke 

 Návddašit Luonddu riggodagaid  
             Høsting fra naturen 

 Gárddástallan Krampenesas - merken/njuovvan  
Reingjerdet i Krampenes – merking/slakting 

 Máŋggakultuvrralaš mánu -  Flerkulturell måned 

Buohkat -alle 
 
Fra 3 – 6 år 
 
Buohkat -alle 
 
Skolestartere 
Buohkat -alle 

Č
ak

ča
d

ál
vi

 

H
ø

st
vi

n
te

r 

 

D
ál

vi
 

V
in

te
r 

Skábmamánnu  - 
Juovlamánnu 
November  - Desember 

 Skábmadoalut - Mørketidsfrokost  

 Adveanta ja juovladoaimmat 
Advent og juleverksted 

 Lucia ávvodeapmi – Luciamarkering 13.12 

 Suohkatmárkan – Grøtfest 

 Julegudstjeneste 

Buohkat –alle 
Buohkat -alle 
 
Buohkat -alle 
Buohkat -alle 
Skolestartere 

 


