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De blå skyene representerer Rammeplanens fagområder, mens de flerfargede skyene representere fokusområde for Kidsa 

Festtangen.  

Linjene mellom fagområdene og fokusområdene skal vise hvordan Rammeplanen fagområder er tilstede i barnehagens 

fokusområder.  

Barnas progresjon (utvikling, lek og læring) vil bli synligjort i gruppenes tilbakeblikk, både gjennom bilder, sitater fra barnesamtaler. 

Barns medvirkning vil også viktig del av innholdet i periodeplanen.  

I det pedagogiske arbeid vil det alltid være en balanse mellom barns medvirkning og grad av voksenstyrt. For å tydeliggjøre 

hvordan vi konkret skal arbeide med barns medvirkning har vi laget en «oppskrift» for barns medvirkning. 
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Kidsa Festtangen sin oppskrift for barns medvirkning: 

Barns medvirkning i temaarbeid og prosjektarbeid  

1. Starten på temaarbeid eller prosjekt:  
a. Gi opplevelser som kan inspirere og skape nysgjerrighet og undring. Det kan være starten på et prosjekt der tema er 

bestemt på forhånd. Og/ eller….  
b. Ta utgangpunkt i barnas interesser! Observer barna og noter deres verbale og/eller nonverbale kommunikasjon, ha 

barnesamtaler, samle praksisfortellinger, snakk med foreldrene… Ut fra dette kan tema velges.  
 

2. Finne ut hva de allerede kan om tema og hva de er interesserte i å vite mer om. Snakk med barna og la de fortelle.  
 

3. Undre oss og utforske sammen med barna. Filosofer sammen med barna, ikke kom med svarene, men undre og utforske 
sammen. 
 

4. Hvordan finne svaret? Finne ut sammen med barna hvordan vi kan få tak i mer informasjon og bruke internett, bøker og 
bibliotek aktivt i prosessen sammen med barna.  
 

5. Lage referat og dokumentasjon sammen med barna, der barna velger hva de vil fortelle og sette fokus på.  
 

6. Bruk dokumentasjonen som utgangspunkt for videre kommunikasjon med barna eller mellom barna. Barna bruker 
dokumentasjonen ved å vise og fortelle til foreldrene.  
 

7. La noen barn formidle til andre barn hva de har oppdaget/opplevd. La barna få ta del i hverandres kunnskap og prosjekt.  
 

8. Hvordan drive prosjekt over tid. Når et prosjekt stopper opp, er det personalets oppgave å tilføre nye moment eller 
opplevelser som kan inspirere til å drive prosjektet videre, gjerne i en ny retning. Begynn på punkt 1 igjen. 
 


