
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRESJONSPLANER 
Med utgangspunkt i Rammeplan og overordnede dokumenter følger progresjonsplanene opp barnehagens årsplan 

  
 

 

 

KIDSA Eidsvåg barnehage 2021 

 



 

 
 
Rammeplanen 2017: 
 
"Progresjon i barnehagen innebærer at alle barna skal utvikle seg, lære og oppleve fremgang 
Alle barna skal kunne oppleve progresjon i barnehagens innhold, og barnehagen skal legge til rette for at barn i alle aldersgrupper får varierte leke-, 
aktivitets- og læringsmuligheter 
 
Personalet skal utvide og bygge videre på barnas interesser og gi barna varierte erfaringer og opplevelser 
Barnehagen skal legge til rette for progresjon gjennom valg av pedagogisk innhold, arbeidsmåter, leker, materialer og utforming av fysisk miljø 
Barn skal få utfordringer tilpasset sine erfaringer, interesser, kunnskaper og ferdigheter." 
 
Se ytterligere støttemateriell https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/arbeidsmater/progresjon/ 
 
Progresjonsplanen skal beskrive hvordan barnehagen legger til rette for progresjon på alle områder og for alle barn  
 
Vi har valgt å dele planen inn i forhold til aldersgrupper, men dette skal ikke oppleves som absolutt når det gjelder det enkelte barn 
Det er viktig å huske at alle barn skal oppleve mestring og ha noe å strekke seg etter ut fra sitt eget ståsted 
 
Progresjonsplanen skal dokumentere barnehagens arbeid med å introdusere nye perspektiver, opplevelser og erfaringer gjennom barnehagetiden, 
ved bevisst bruk av materialer, litteratur, leker og utstyr 
 
Vi skal stimulere til undring, til å stille spørsmål, søke opplevelser og ta initiativ, og slik at alle barn deltar i fellesskapet 
Progresjonsplanen skal gi rammer for hvordan dette tilrettelegges etter hvert som barn blir eldre og sett i forhold til modning og erfaringsgrunnlag 
  
 

 

 

 

 

Kidsa desember 2020 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/arbeidsmater/progresjon/


 

TEMA / 
FAGOMRÅDE 

1 – 2 år 3 år 4 år 5 år / skolestartere 

 
 
DANNING OG 
BARNS 
MEDVIRKNING 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se tiltak i våre 
periodeplaner 

 
Barna skal oppleve at de påvirker å utvikle det pedagogiske innholdet i barnehagen. Vi utvikler prosjektene våre basert på barnegruppens behov 
og med utgangspunkt i barnas interesser, hva de undrer seg over og er engasjert i. 

 
Hovedmålsetting 
I Kidsa Eidsvåg skal hvert barn skal erfare at deres stemme blir tatt på alvor og har en virkning i fellesskapet. Barnehagen legger til rette for 
meningsfulle opplevelser og støtter barnas identitetsutvikling og positive selvforståelse  

 

• Blir kjent med avdelingens 
rutiner og normer 

 

• Barnet erfarer at her er 

det mulighet å uttrykke 
både enighet og uenighet 

 

• Barnet moter voksne som 
søker å tolke barnas 

uttrykk og behov, og 
legger til rette for 

meningsfulle hverdager i 

tett dialog med foreldrene 
 

• Føle seg som en del av et 

fellesskap 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

• Har en forutsigbar 
hverdag, hvor barnet er 

kjent med avdelingens 
dagsrytme og aktiviteter 

 

• Barnet erfarer at her er 

det mulighet å uttrykke 
både enighet og uenighet. 

Samtidig som vi hjelper 
barnet med å forstå 

hvorfor det ikke kan få 
«viljen» sin hver gang. 

 

• Samtaler hvor de voksne 

møter barna «der de er». 
Hva vil barnet? Hva er de 

nysgjerrige på? Hvordan 
kan vi stimulerere til 

videre undring og nye 

oppdagelser? Ha fokus på 
at samtalen må være på 

barnets premisser, finne 
riktig innfallsvinkel. 

 

• Føle seg som en del av et 

fellesskap 
 

 

• Har en forutsigbar 
hverdag, hvor barnet er 

kjent med avdelingens 
dagsrytme og aktiviteter 

 

• Barna skal oppleve å 

gjenkjenne oppbyggingen 
av et prosjekt, slik at de 

erfarer tillit til egen 
tenkning og at de er en 

del av fellesskapet 
 

 

• Prosjektskisse utarbeides 

av de voksne sammen 
med barna, samhandles 

og reflekteres rundt 
 

• Føle seg som en del av et 

fellesskap 

 

 

• Har en forutsigbar 
hverdag, hvor barnet er 

kjent med avdelingens 
dagsrytme og aktiviteter 

 

• Vise forståelse for 

ulikheter blant mennesker 
 

• Sette barna i stand til å 

tenke selv, søke kunnskap, 
reflektere over og vurdere 

vedtatte sannheter, stille 
spørsmål og yte motstand 

på egne og andres vegne 

 

• Innrette seg etter rutiner 
og regler i barnehagen 

 

• Være ansvarsbevisst 
 

• Lære å stille spørsmål til 

seg selv, og andre. Bli 

utfordret på sine tanker. 
 

• Føle seg som en del av et 

fellesskap 
 

• Resultatene av 

undersøkelsen «barns 
tilfredshet og 

medvirkning» påvirker det 



 

 
 

 

 
 

 
 

pedagogiske innholdet for 
skolestarterene. 

 

TEMA / 
FAGOMRÅDE 

1 – 2 år 3 år 4 år 5 år / skolestartere 

 
 
NULL MOBBING 
I BARNEHAGEN 
VÅR! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vi i Kidsa Eidsvåg har nulltoleranse for mobbing. Alle barna skal føle seg inkludert i et fellesskap 
 
Hovedmålsetting 
Vi er voksne som er tydelige, trygge og tilstedeværende, og som møter barna der de er. Vi voksne veileder og hjelper barna i lek og 
samhandling. Barnehagen har et tett samarbeid med foreldre angående deres barn med tanke på sosial samhandling og relasjoner. 

 
• barna skal oppleve 

trygghet 

 

• Utvikle tillit til seg selv og 
andre 

 

• Gjøre barna oppmerksom 

på egne og andres 
følelser. «være god» 

 

• Få kjennskap til sosiale 
normer og regler 

 

• tilrettelegger for små leke- 

og aktivitetsgrupper der 
voksne er tett på for å 

veilede og støtte 
 

• voksne som tar ansvar, 

leser barnas adferd, er 
varm, tilstedeværende og 

tydelig  

 

• alle barna skal være 
inkludert og føle seg som 

• barna skal oppleve 
trygghet 

 

• Utvikle tillit til seg selv og 
andre. Voksne 

underbygge selvstendig 

tenkning 
 

• Gjøre barna oppmerksom 

på egne og andres 
følelser. Forståelse av at 

handlingene dine har 

konsekvenser. 
 

• Ha økt grad av forståelse 

for sosiale normer og 
regler 

 

• tilrettelegger for små 
leke- og aktivitetsgrupper 

der voksne er tett på for å 

veilede og støtte 
 

• voksne som tar ansvar, 

leser barnas adferd, er 

• barna skal oppleve 
trygghet 

 

• Selvstendig tenkning, 
være trygg på egne valg 

 

• Ha forståelse for andre 

barns følelser. Empati 
 

• Ha forståelse av sosiale 

normer og regler som 
gjelder i barnehagen 

 

 

• tilrettelegger for små leke- 
og aktivitetsgrupper der 

voksne er tett på for å 
veilede og støtte 

 

• Hjelpe/støtte barna til å 
lære seg å løse konflikter 

selv. Inngå kompromisser 

 

• voksne som tar ansvar, 
leser barnas adferd, er 

• barna skal oppleve 
trygghet 

 

• Selvstendig tenkning, 
være trygg på egne valg 

 

• Ha forståelse for andre 

barns følelser. Empati. 
Trøste andre. 

 

• Ha forståelse av sosiale 
normer og regler som 

gjelder i barnehagen 

 
 

• tilrettelegger for små leke- 

og aktivitetsgrupper der 
voksne er tett på for å 

veilede og støtte 
 

• Hjelpe/støtte barna til å 

lære seg å løse konflikter 

selv. Inngå kompromisser 
 



 

 
 
 
 
Se tiltak i våre 
periodeplaner 

en verdifull bidragsyter i 
fellesskapet. 

 

• Dialog med foreldre i 

forhold til barns trivsel og 
sosiale relasjoner. 

 
 

varm, tilstedeværende og 
tydelig  

 

• alle barna skal være 

inkludert og føle seg som 
en verdifull bidragsyter i 

fellesskapet. 
 

• Dialog med foreldre i 

forhold til barns trivsel og 
sosiale relasjoner. 

 

varm, tilstedeværende og 
tydelig  

 

• alle barna skal være 

inkludert og føle seg som 
en verdifull bidragsyter i 

fellesskapet. 
 

• Dialog med foreldre i 

forhold til barns trivsel og 
sosiale relasjoner. 

 

• voksne som tar ansvar, 

leser barnas adferd, er 
varm, tilstedeværende og 

tydelig. 

 
• alle barna skal være 

inkludert og føle seg som 

en verdifull bidragsyter i 
fellesskapet. 

 

• Dialog med foreldre i 
forhold til barns trivsel og 

sosiale relasjoner. 

 

TEMA / 
FAGOMRÅDE 

1 – 2 år 3 år 4 år 5 år / skolestartere 

 
 
KOMMUNIKASJON, 
SPRÅK OG TEKST 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gylne hverdagsøyeblikk skapes i kommunikasjon og samhandling mellom barn og voksne 
 

Hovedmålsetting 
I Kidsa Eidsvåg skal barna møte et variert og stimulerende språkmiljø, der glede og samspill i lek og aktiviteter er tilpasset de ulike barnas behov 
og interesser. Vi skal etterstrebe å ivareta alle barns språklige behov.  

• voksne som gode 

språkmodeller, støtter, 
setter ord på, bekrefter 

og benevner, i 
hverdagssituasjoner, lek 

og aktiviteter 

 

• både verbal og kroppslig 
kommunikasjon 

 

• bruk av konkreter og 
bilder i samlinger og 

aktiviteter 
 

• tilgjengelige bilde- og 

pekebøker 

 

• voksne som gode 

språkmodeller, som 
utvider og støtter 

 

• utvikle det verbale 
språket med uttale og 

ordforråd 

 

• sanger, rim, regler og 
eventyr og historier er en 

hverdagsaktivitet 
 

• tilgjengelige bildebøker 

og bøker med enkel tekst 
 

• Rollelek og dramatisering. 

 

• Samtale med aktive 

tilstedeværende voksne.  

• Sang, rim og regler er en 
naturlig del av hverdagen.  

• Barn oppmuntres til å 

sette ord på følelser.   

• Blir kjent med eventyr og 
fortellinger.  

• Rytme og stavelser i 

språket.  

• Bli kjent med bokstaver 
og tall.  

• Tilrettelegging for lesing 
og bruk av bøker.  

 

• Førskoleklubb med fokus 

på̊ selvstendighet.  

• Språklek med sang, rim, 
regler, bokstavlyder og 

førmatematiske begreper.  

• Rolleleken har stor plass.  

• Begrepsforståelse. 
Gjennom bruk av bilder, 

begreper og benevning 

• Rytme/stavelser i språket.  

• Bli kjent med bokstaver og 
tall.  

• Lære å gjenkjenne og 
skrive eget navn.  

 



 

 
 
 
 

• Få hjelp til å sette ord på 

inntrykk, følelser og 

opplevelser. 

 

 
 

TEMA / 
FAGOMRÅDE 

1 – 2 år 3 år 4 år 5 år / skolestartere 

 
 
KROPP, 
BEVEGELSE, 
MAT OG 
HELSE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kropp og helse gjennom lek og trivsel.  

 
Hovedmålsetting 
I Kidsa Eidsvåg skal personalet se hele barnet – både fysisk og psykisk – og tilrettelegge for at barna skal få oppleve en aktiv hverdag preget av glede 
og fysisk mestring. Fokus på sunn og næringsrik mat, samt å introdusere nye smaker for barna med jevne mellomrom. 
 

• Bevegelse, dans og yoga 

 

• tilrettelegging for, og 
oppmuntring til motorisk lek 

inne og ute 

 

• barna oppmuntres til å 
spise selv, og smake på 

forskjellig mat 
 

• samtale og hygge rundt 

måltidene 
 

• tilrettelegge for lek og hvile 

ut ifra enkeltbarnets behov 

 

• -småturer i grupper, med 
hensyn til utvikling og vær 

 
 

 

 
 

 
 

 

• bevegelse, dans og enkle 

sangleker 
 

• allsidig fysisk lek inne og 

ute 

 

• barna utfordres til å bruke 
kroppen med veiledning og 

støtte fra de voksne 
 

• finmotorisk trening med 

ulike materieller og 
aktiviteter 

 

• Barna spiser selv, og 

oppmuntres til å smake på 
forskjellig mat 

 

• Bli kjent med ulike smaker 
og konsistenser gjennom et 

variert og sunt kosthold 

 

• Barna deltar i matlaging 
 

• Turer i nærområdet 

 

• Vi er ute hver dag og har 

turer i ulikt terreng  

• Tar i bruk skolens gymsal 
en gang i uken 

• Barna deltar i matlaging 

hvor vi snakker om hva som 

er viktig å spise for helsen 
vår.  

• Fokus på̊ god håndhygiene.  

• Dans og bevegelses-leker.  

• Et godt lekemiljø  

• Selvstendighet i påkledning 

og måltid.  

• Balanse mellom aktivitet og 
hvile.  

• Lære om god hygiene 

• Kroppen brukes ute hver 

dag og vi går på tur i ulikt 
terreng.  

• Tar i bruk skolens gymsal 

en gang i uken 

• Finmotoriske aktiviteter som 

tegning, klipping og maling.  

• Fokus på god håndhygiene.  

• Barna deltar i matlaging for 
å få erfaring med hva et 

godt kosthold innebærer og 
for å erfare ulike smaker.  

• Ulike fysiske utfordringer 

gjennom lek og aktiviteter. .  

• Dans og bevegelseslek.  

• Få en positiv oppfatning av 
seg selv og egen kropp.  

• Lære å sette grenser for 

egen kropp og respektere 
andres grenser.  

• Forståelse og kompetanse 
rundt hygiene 

 



 

Se tiltak i våre 
periodeplaner 

 
 

 

 

• Etablere gode hygieniske 

vaner og bli mer 
selvstendige ved måltider, 

toalettbesøk og i av- og 

påkledning.  
 

 

TEMA / 
FAGOMRÅDE 

1 – 2 år 3 år 4 år 5 år / skolestartere 

 
 
KUNST, 
KULTUR OG 
KREATIVITET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Motivere barna til å uttrykke seg gjennom musikk, dans, og annen skapende virksomhet og gi de muligheter til å utvikle varierte uttrykksformer  
 
Hovedmålsetting 
I Kidsa Eidsvåg ønsker vi å gi barna tilgang til ting, rom og materialer som støtter opp om deres lekende og estetiske uttrykksformer. 
Barna skal få oppleve samhørighet og kreativitet ved at de sammen får oppleve og skape kunstneriske og kulturelle uttrykk. 
Se 

• Vi lytter og danser til variert 

musikk 

 

• Stort repertoar med sanger 
og sangleker 

 

• Vi leker med rytmer og 
lager lyder på ulike måter. 

 

• Barna blir kjent med ulike 
formingsmaterialer 

gjennom planlagte og 

spontane 
formingsaktiviteter styrt av 

voksne 
 

• Samarbeidsprosjekter og 

vegg- og vindusbilder der 

prosessen er viktigst 
 

• Barnas produkter henges 

opp til utstilling, som 
utgangspunkt for samtale 

og inspirasjon 
 

• Vi lytter og danser til variert 

musikk 

 

• Stort repertoar med sanger 
og sangleker 

 

• Barna får skape egen 
musikk med enkle 

rytmeinstrumenter 
 

• Planlagte og spontane 

formingsaktiviteter med 

gitte rammer og materialer, 
mer selvstendig forming der 

barna tar flere egne valg og 
gjør mer på egenhånd 

 

• Ulike samarbeidsprosjekter  

 

• Barnas produkter henges 
på veggen til utstilling og 

inspirasjon  
 

• Besøk til bibliotek og teater 

• Vi lytter og danser til variert 

musikk 

• Sang og sangleker er godt 

integrert i samlingsstunder 
og lek 

• Det blir lagt til rette for at 

barna får utfolde seg med 
lek innenfor musikk og 

instrumenter 

• Barna videreutvikler sine 
ferdigheter innenfor 

forming, finmotorikk og 

kreativitet. Voksne 
tilrettelegger og hjelper. 

• Større samarbeidsprosjekter  

 

• Barnas produkter henges 
på veggen til utstilling og 

inspirasjon  

 

• Barna får oppleve ulike 

musikalske uttrykk og 

begynnende innsikt i ulike 
kulturer.  

• Bli kjent med ulike 

materialer, verktøy og 
teknikker.  

• Få delta i skapende og 

kreative aktiviteter, alene 
og sammen med andre.  

• Sang og dans. Bruke 

instrumenter.  

• Dramatisere.  

• Utvikler sine evner til å 

lytte, iaktta og uttrykke seg 
på̊ forskjellige måter.  

• Klippe med saks og fungere 

selvstendig i 

formingsaktiviteter  

 

 



 

 
 
 
 
Se tiltak i våre 
periodeplaner 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

• Besøk til bibliotek og teater, 
og andre aktuelle 
kulturopplevelser. 

 

 

 

TEMA / 
FAGOMRÅDE 

1 – 2 år 3 år 4 år 5 år / skolestartere 

 
 
NATUR, 
MILJØ OG 
TEKNOLOGI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Barnehagen vår gir barna positive naturopplevelser, slik at barna blir glad i naturen, og får en begynnende forståelse for biologisk mangfold og en 
bærekraftig utvikling. 
 

Hovedmålsetting 
Kidsa Eidsvåg skal vi fortsette å jobbe med Go Green. matsortering, avfall i naturen og redusere matsvinn. Barna skal få oppleve og utforske naturen, og 
få kjennskap til bærekraftig utvikling. Vi legger til rette for at barna kan forbli nysgjerrige på naturvitenskapelige fenomener, og få erfaringer med bruk 
av ulik teknologi og redskaper. 
 

• Går korte turer i 

nærområdet og spiser 

lunsjen ute når det er mulig 
 

• Personalet er undrende og 

utforskende sammen med 
barna i naturen 

 

• Oppleve, sanse og bli kjent 

med naturen gjennom ulike 
årstider 

 

• Følge prosessen fra egg til 
kylling og voksende høner 

og haner 
  

• Økt forståelse av 

kildesortering og 

kompostering av matavfall. 
 

• Faste turdager 

 

• Utforske og oppleve 
naturens mangfold 

 

• Studere insekter og andre 

dyr som interesserer barna 
 

• Barna lærer å ta vare på 

naturen. 
 

• Deltar i ulike eksperimenter 

med naturfenomener og 
fysiske lover 

 

• Forståelse av hvordan ting 

skal kildesorteres 

 

• Faste turdager 
 

• Utforske og oppleve 

naturens mangfold 
 

• Studere insekter og andre 

dyr som interesserer barna 

 

• Barna lærer å ta vare på 
naturen. 

 

• Deltar i ulike eksperimenter 
med naturfenomener og 

fysiske lover 
 

• Forståelse av hvorfor vi 

kildesorterer, og hvordan vi 

gjør det i praksis 
 

• Faste turdager 

 

• Utforske og oppleve 
naturens mangfold 

 

• Studere insekter og andre 

dyr som interesserer barna 
 

• Barna lærer å ta vare på 

naturen. 
 

• Deltar i ulike eksperimenter 

med naturfenomener og 
fysiske lover 



 

 
 
 
 
 
 
Se tiltak i våre 
periodeplaner 

• Er med på å jobbe med 

jorden, sår frø og setter 
poteter og lignende i åker 

og plantekasser 

 
• Følger prosessen fra egg til 

kylling og voksende høner 

og haner. Deltar i stell og 
mating av dem   

 

• Er med på å jobbe med 

jorden, sår frø og setter 
poteter og lignende i åker 

og plantekasser 

 
• Følger prosessen fra egg til 

kylling og voksende høner 

og haner. Deltar i stell og 
mating av dem   

 

• Er med på å jobbe med 

jorden, sår frø og setter 
poteter og lignende i åker 

og plantekasser 

 
• Følger prosessen fra egg til 

kylling og voksende høner 

og haner. Deltar i stell og 
mating av dem 

 

• - Barna får lage 
konstruksjoner av ulike 

materialer og utforsker 

muligheter som ligger i 
redskaper og teknologi. 

 

 

TEMA / 
FAGOMRÅDE 

1 – 2 år 3 år 4 år 5 år / skolestartere 

 
 
ANTALL, 
ROM OG 
FORM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bevisstgjøre og stimulere til undring, lek og samspill innenfor «antall, rom og form» 
 

Hovedmålsetting 
Vi ønsker å synliggjøre sammenhenger og legge til rette for at barna kan utforske og oppdag matematikk i dagligliv, teknologi og natur. Dette vil vi gjøre 

gjennom å gi barna kunnskap om tall, telling, vekt, måling, sortering, plassering, orientering, former og mønstre. 
 
 

• Visualisering, barna ser tall i 
bilder og konkreter 

 

• Vi benevner og sorterer ting 
i ulike størrelser og former 

 

• Konstruksjonslek med store 

og små klosser og 
gjenstander 

 

• Barna får erfaring med ulike 
former og materialer i lek 

og aktiviteter 

• Tall og telling med bilder, 
konkreter og leker 

 

• Vi teller, benevner, sorterer 
og ser på former og 

størrelser både inne og ute i 

naturen 
 

• Konstruksjonslek med 

klosser, duplo og andre 
gjenstander 

 

• Tall og telling med bilder, 
konkreter og leker 

• Vi teller, benevner, sorterer 

og ser på former og 
størrelser både inne og ute 

i naturen 

• Konstruksjonslek med lego, 

klosser, duplo o.l 
 

• Ulike materialer, 

gjenstander og leker 
tilgjengelig i lek og 

aktiviteter 

• Tall og telling med bilder, 
konkreter og leker.  

• Sammenligne, sortere etter 

størrelse, form, mønster 

• Konstruksjonslek med lego, 
klosser o.l  

• Legge til rette for 

aktiviteter hvor barna får 

erfare ulike størrelser og 
måleenheter (f.eks i 

matlaging) 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se tiltak i våre 
periodeplaner 

 

• Sortering og rydding av 
leker 

 

• Tilgang på enkle puslespill, 
ulike spill og apper på iPad 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

• Ulike materialer, 

gjenstander og leker 
tilgjengelig i lek og 

aktiviteter 

 
• Leker og materialer sorteres 

og ryddes i kasser og 

kurver 
 

• Barna klipper, tegner, maler 

og limer ulike former 
 

• Tilgang på aldersadekvate 

puslespill og enkle spill, 

ulike spill og apper på iPad 

 

• Leker og materialer 
sorteres og ryddes i kasser 

og kurver 

 
• Barna klipper, tegner, 

maler og limer ulike former 

 

• Tilgang på aldersadekvate 

puslespill og enkle spill, 
ulike spill og apper på iPad 

• Dialog med barna rundt tid 

og tidsrom. Større 
forståelse av tidsbegrepet. 

• Leker og materialer 

sorteres og ryddes i kasser 
og kurver 

• Barna klipper, tegner, 

maler og limer ulike former 

 

• Tilgang på aldersadekvate 

puslespill og enkle spill, 
ulike spill og apper på iPad 

 

 

 

TEMA / 
FAGOMRÅDE 

1 – 2 år 3 år 4 år 5 år / skolestartere 

 
 
ETIKK, 
RELIGION 
OG 
FILOSOFI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I Kidsa Eidsvåg er vi opptatt av å skape et miljø hvor vi har respekt og forståelse for hverandre.  
 

Hovedmålsetting 
Vi legger til rette for undring og filosofiske spørsmål, og for at barna skal forstå verdiene av likheter og ulikheter i et fellesskap. 
Vi gir barna kjennskap til kristen kulturarv, samt ulike religioner, livssyn og høytider som er representert i barnehagen. 
 

• Vise omsorg og respekt for 

hverandre.  
 

• personalet hjelper barna å 

sette ord på følelser 

 

• Uttrykke nysgjerrighet og 
vise evne til å undre seg  

 
 

• Markere høytider gjennom å 

bruke sansene, synge og 

• Vise omsorg og respekt for 

hverandre.  
 

• Vi snakker om følelser og 

om hvordan vi skal være 

mot hverandre 
 

• Fokus på vennskap, 

høflighet og empati 
 

• Få kjennskap til høytider og 

tradisjoner.  
 

• Vise omsorg og respekt for 

hverandre.  
 

• Forståelse for hva som er 

rett og galt  

 

• Få kjennskap til høytider og 
tradisjoner.  

 

• Undre seg rundt vennskap. 
Hva vil det si å være en god 

venn? 
 

• Vise omsorg og respekt for 

hverandre.  
 

• Får en forståelse for at det 
finnes mange ulike måter å 
forstå ting på og leve 
sammen på 

 

• Tilegne seg kunnskap om 

andre religioner og kulturer 

 

• Undre seg/reflektere over 
hvorfor man gjør ting. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se tiltak i våre 
periodeplaner 

oppleve stemningen 
sammen. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

• Kunne undre seg 

 

• Forståelse for hva som er 
rett og galt 

  

• Konfliktløsning 
 

• Samarbeid og evne til å 

inngå kompromisser. 
 

• Filosofere sammen med 

barna rundt eksistensielle 

spørsmål når det er naturlig 
 

 

TEMA / 
FAGOMRÅDE 

1 – 2 år 3 år 4 år 5 år / skolestartere 

 
 
NÆRMILJØ 
OG 
SAMFUNN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Barnehagen vår er en viktig del av nærmiljøet, og nærmiljøet er en viktig del av barnehagen.  
 

Hovedmålsetting 
I Kidsa Eidsvåg og Sølvberget utforsker vi skog og friluftsområder i barnehagens nærhet. Barnas medvirkning vektlegges, og dette legger grunnlag for 
videre innsikt i og erfaring med deltakelse i et demokratisk samfunn. 
 

• Blir kjent i barnehagen og 
nærmiljøet. 

 

• Bli trygge på seg selv, de 
voksne og omgivelsene 

sine. 

 

• Føle tilhørighet gjennom 
felles opplevelser, for 

• Ukentlig tur i nærmiljøet 
 

• Være en del av et 

fellesskap, og erfare å 
måtte ta hensyn til 

hverandre. 

 

• Bli kjent med ulike levesett 
og lokale tradisjoner 

 

• Ukentlig tur i nærmiljøet 
 

• Erfare at vi er likeverdige 

uavhengig av kjønn og 
bakgrunn 

 

 

• Barna blir kjent med det 
som finnes i nærmiljøet, 

blant annet skolen, 

• Ukentlig tur i nærmiljøet 
 

• Bli kjent med skolen 

 

• Alle skal bli sett og hørt, 
men også ha en forståelse 

av at man ikke alltid får 

gjennomslag for det man 
ønsker. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se tiltak i våre 
periodeplaner 

eksempel samlingsstunder, 
turer, måltid og fester 

 

• Deltar i ulike samlinger med 

temaer som  17.mai og 
Samefolkets dag mm. 

 

• Vi snakker om barnas 
familier, hva de heter og 

hvem de er 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

• Plukke plast når vi går på 

tur i nærmiljøet 
 

butikker, kirken, kulturhus, 
idrettsplass 

 

• Får en begynnende 

forståelse for at de er en 
del av en større 

sammenheng 
 

• Innsyn i at barn i andre 

land lever under andre 
forutsetninger enn oss selv 

 

• Fn dagen 

 

• Trafikkopplæring 

• Barna erfarer at valg og 

handlinger kan påvirke 
situasjoner både for dem 

selv og andre 

 
• Barna deltar på quiz 

sammen med Kidsa 

Sølvberget og Eidsvågneset 
barnehage 

 

• Kjennskap til FN sin 
barnekonvensjon 

 

• Lære å orientere seg og 

ferdes trygt ute 
 

• Miljøagenter 

 


