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INNLEDNING  
  

Stiftelsen Almeskogen Steinerbarnehage i Bærum drives i tråd med lov om barnehager med 

rammeplan for barnehagens innhold, samt Pedagogisk plan for Steinerbarnehagene og 

førsteklasse (Steinerbarnehageforbunnet i Norge, 2008). Årsplan med progresjonsplan og 

Pedagogisk plan for Steinerbarnehagene gir informasjon om de overordnede målene i 

barnehageloven, om barnehagens steinerpedagogiske mål, samt beskriver hvordan 

barnehagen arbeider for å nå disse målene.  

  

Ansatte i barnehagen skal benytte årsplanen og Pedagogisk plan for Steinerbarnehagene som 

arbeidsdokumenter.  

  

Foreldre skal gjennom planene få et godt innblikk i barnehagens arbeid, og se en klar 

sammenheng mellom de konkrete aktivitetene i barnehagen og de overordnede målene.  

  

Barnehagens ledergruppe har det faglige ansvaret for utarbeidelse av årsplan med 

progresjonsplan i samarbeid med øvrige ansatte og foreldre.  

  

Barnehagens årsplan med progresjonsplan, fastsettes av barnehagens samarbeidsutvalg.  

  

Steinerbarnehagenes pedagogiske impulser stammer fra den østeriske filosofen Rudolf  

Steiner. Rudolf Steiner grunnla steinerpedagogikken i forbindelse med åpningen av den første 

Steinerskolen i Tyskland i 1919. Han ga videre impulser bl.a. til legevitenskap, biodynamisk 

jordbruk, arkitektur og bevegelseskunsten eurytmi. Det finnes steinerskoler og 

steinerbarnehager over hele verden. Det er i alt ca 1100 steinerbarnehager i verden og  

ca. 50 av disse befinner seg rundt omkring i Norge fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør.    

  

  

OM BARNEHAGEN  

  

Almeskogen Steinerbarnehage eies av en stiftelse med samme navn. Barnehagen stod helt ny 

og ferdig 1. august 2015. Barnehagen ligger på tomten ved siden av Steinerskolen i Bærum.  

  

Barnehagen ligger også i direkte tilknytning til Hagabråten. Et stort, vakkert friluftsområde 

som blir flittig brukt av de store barna gjennom hele året. Her har vi tilgang til skog, 

gressletter, fotballbane, akebakker og skøytebane og bål-hus. Videre benyttes også flere fine 

lekeplasser i barnehagens nærområde.    

Barnehagen tilbyr biodynamisk og økologisk mat og frukt.  

  

Vi har valgt å ha «her og nå» som gjennomgående tema. Med dette ønsker vi å markere at vi 

er opptatt av å være tilstede i øyeblikket, men også en del av et lengre tidsperspektiv. Vi er 

opptatt av de små tingene i barnehagen, som kan være store for den det gjelder. Vi ønsker 

videre å være en del av det som skjer i verden rundt oss. Dette gjelder lokalt, nasjonalt og 

globalt. Vi ønsker at små og store skal være aktivt deltagere i vår tid. Vi arbeider for frie, 

sunne individer i sunne kropper for dagens og morgendagens verden.  

  

                 



 

  

Stiftelsen Almeskogen Steinerbarnehage i Bærum har fire avdelinger, to småbarns-grupper 

med 9 barn fra ett til tre år og to aldersblandete grupper med 18 barn fra tre til fem (seks) år i 

hver avdeling. Dette gir 54 barn i barnehagen totalt.  

  

Revehiet     

9 barn fra 1 til 3 år og 3 voksne (en pedagoger og to assistenter)  

Bjørnebo  

9 barn fra 1 til 3 år og 3 voksne (en pedagoger og to assistenter)    

Valmuen     

18 barn fra 3 til 6 år og 3 voksne (en pedagog og to assistenter)     

Stjernen  

18 barn fra 3 til 6 år og 3 voksne (en pedagog og to assistenter)    

  

Styrer i barnehagen heter Rønnaug Sand 

ronnaug@almeskogen.no 

Adresse:   

Almeskogen Steinerbarnehage 

Grav Gårdsvei 10 

1358 Jar  

  

Barnehagens åpningstider er:  

07.45 til 16.30  

Senest ønskelig oppmøte er god tid før 9.30 (da starter første fellesaktivitet).  

Alle barn og voksne skal være ute av døren kl. 16.30.  

  

Våre ferier:  

Sommerferie: Barnehagen er sommerstengt i sammenhengende og hele fem uker fortrinnsvis 

i juli. For spesifikk informasjon - se barnehageruten for kommende barnehageår på vår 

hjemmeside.  

Juleferie: fra og med 22.12 til og med 01.01.  

Vinterferie: uke 8, som skolen.  

Påskeferie: fra og med mandag etter palmesøndag til og med 2. Påskedag.  

  

 

  

BARNEHAGENS MÅL OG SATSNINGER  

  

- Vi er opptatt av at barnehagen vår skal være et sted hvor barna får gode vilkår for å 

utvikle gode vennskap å bygge relasjoner på tvers av alder og kjønn.  

- I barnehagen vår får barna utforske sine egne og andres grenser med tilstedeværende 

voksne, og gjøre seg sine erfaringer gjennom fri lek og allsidig aktivitet.  

- I vår barnehage legger vi stor vekt på å gi barna et næringsrikt og variert kosthold.  

Barnehagen tilbyr biodynamisk og økologisk mat og frukt hver dag.  

- Vi er opptatt av en god, stimulerende og forutsigbar dags-ukes-måneds og års-rytme.  

  

  

  



 

  

Våre tiltak for å oppnå dette i år:  

- vi stimulerer barn til å utrykke sine meninger, ønsker og behov.  

- Vi lærer barn å lytte til hverandre for så å bli enige .  

- Vi legger til rette for allsidig lek, eksperimenter og fysiske aktiviteter med rikelig 

mulighet for fysisk utfoldelse både inne og ute.  

- Voksne er vare ovenfor barnets kreativitet og engasjement, og vi gir barna rom for å 

gjøre sine egne erfaringer.   

- Vi tilbereder maten i barnehagen av økologiske og biodynamiske råvarer så langt det 

lar seg gjøre. Barna er med i matlagingen hvis de ønsker det.  

- Vi utarbeider og bruker dags,-ukes.-måneds og års-rytmen aktivt som et pedagogisk 

verktøy for å opprettholde en trygg og forutsigbar hverdag for barna.  

- Vi legger stor vekt på samarbeidet mellom barnehagen og foreldre.   

   Det forventes fra barnehagens side deltakelse både fra foreldre og personal til   

dugnader og til julemarkedet.  

- Vi er opptatt av god og åpen kommunikasjon og lojal støtte mellom foreldre og 

personal der et aktivt samarbeidsutvalg er en veldig viktig faktor.  

  

  

MÅL FOR LOV OM BARNEHAGER OG RAMMEPLAN  
  

DANNING GJENNOM, OMSORG OG LÆRING  

  

- Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnets behov for 

omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.  

- Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanetisk arv og 

tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på å åndsfrihet, 

nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i 

ulike religioner og livssyn som er forankret i menneskerettighetene.  

  

Våre tiltak for å oppnå dette i år:  

- Vennskap er et gjennomgående og viktig tema i vår barnehage.  

- Vi fremmer læring ved å ta leken på alvor. Lek er en arena for bearbeidelse og 

læring.   

- Vi fremmer læring ved å inkludere barna i barnehagens daglige gjøremål som 

matlaging, henge opp og brette tøy, dekke bord, rydde etter seg selv og andre i 

garderoben og etter maten, vaske bord og feie, sette inn i oppvaskmaskinen.  

- Vi er aktivt tilstede og veileder barna gjennom dagen, også i konfliktsituasjoner.  

- Vi har god tid til frilek både formiddag og ettermiddag.   

- Vi har en til en samlingsstund og en eventyrstund per dag.  

- Vi er alltid til stede med øyet, hodet og hjertet i barnas virke og støtter der leken 

enten må hjelpes i gang eller konflikter må løses.  

- Vårt pedagogiske arbeid har videre fokus på årstidsløpet med arbeider knyttet til 

våre høytider. Vi markerer innhøsting av markens grøde, St Michael, Lanternefest, 

Advent, Sta Lucia, Hellige tre kongers-dag, karneval og fastelavn, påske, pinse og 

sommer. I god tid før markeringen av disse høytidene trekker vi inn sang, regler, 

eventyr og håndtverks-aktiviteter som underbygger markeringen.  

- Vi stimulerer til lek på tvers av alder, kjønn og avdeling.  



 

- Vi går turer i naturen, kildesorterer og bruker miljøstasjon.  

- Eurytmi er et tilbud som gis avdelingsvis en gang i uken til de mellomste og 

største barna i Skogtjernen og Valmuen. Eurytmi utgjør en viktig del av 

steinerpedagogikken og fortsetter som fag i steinerskolen gjennom alle år. I 

barnehagen ligner eurytmien på samlingsstunden som vi har hver dag, men henter 

sine bevegelser fra språklydene (alfabetet) og fra rytmer, intervaller og andre 

musikalske elementer. På denne måten oppstår det språk og musikk, synliggjort 

gjennom bevegelse. Det å understøtte barnets egen bevegelsesglede med eurytmi 

kan bære frukter i form av en sterk og trygg personlighet senere i livet.  

  

  

BARNS MEDVIRKNING  

  

- Barn skal ha rett til medvirkning tilpasset barnets alder og forutsetning.  

- Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige 

virksomhet.  

- Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltagelse i planlegging og vurdering av 

barnehagens virksomhet.  

  

Våre tiltak for å oppnå dette i år:  

- Vi er oppmerksom på barns ytringer, kroppsspråk og andre uttrykk for ønsker, 

behov og ideer. Vi lar videre disse observasjonene prege valg av aktiviteter og 

temaer i barnehagen.  

- Vi legger til rette for at barna får være selvstendige og opplever stor grad av 

mestring.  

- Barna er med i daglige gjøremål som for eksempel matlagning, hus-sysler og 

hagestell.  

  

  

SAMARBEID MED BARNAS HJEM  

  

- Barnehagen skal i samarbeide og forståelse med hjemmet ivareta barns behov for 

omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.  

- For å sikre samarbeide med barns hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et 

samarbeidsutvalg.  

  

Våre tiltak for å oppnå dette i år:  

- Vi avholder minst to foreldremøter og to foreldresamtaler hvert år.  

- Vi møter barn og foreldre velkomne og tar farvel hver dag. I dette møte søker vi å 

utveksle informasjon om barnets behov og hverdagsopplevelser.  

- SU godkjenner vår årsplan.  

- Vi har minimum seks årstidsarrangementer for barn og foreldre hvert år.  

- Vi har to dugnader i året der foreldrene er med på å utforme og gjøre endringer i 

barenhagens fysiske miljø,  

  

  

FYSISK MILJØ SOM FREMMER ALLE BARNS UTVIKLING  

  



 

- Barnehagen skal gi barn mulighet for lek, livsutfoldelse og meningsfylte 

opplevelser og aktiviteter.  

  

Våre tiltak for å oppnå dette i år:  

- Vi legger vekt på den frie leken som en arena for bearbeidelse av opplevelser og 

læring, glede og trivsel for barnet.  

- Vi er opptatt av å være mye ute i naturen og vi har et nærområde som gir oss 

muligheter for flotte naturopplevelser året rundt.  

- Vi har avsatt rikelig med tid til frilek og noe tid til styrt aktiviteter hver dag.  

- Vi arbeider aktivt gjennom nærvær og omsorg  for å gi barna en trygg og 

forutsigbar hverdag.  

- Trygghet er en forutsetning for utvikling av meningsfull lek, vennskap, utvikling 

og læring..   

- Vi har 11 årstidsfester gjennom årets løp.   

  

INKLUDERENDE   FELLESSKAP MED PLASS TIL DET ENKELTE BARN  

  

- Barnehagen skal møte barnet med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens 

egenverdi.  

- Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling, og motarbeide alle former for 

diskriminering.  

- Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske 

og kulturelle bakgrunn, herunder samisk språk og kultur.  

  

  

Våre tiltak for å oppnå dette i år:  

- Vi møter barnet med tillit og respekt gjennom kommunikasjon og handling.  

- Vi anerkjenner barndommens egenverdi: ved å prioritere lek på barnas premisser.  

- Alle får fremme sin mening og ønsker.  

- Vi gir jenter og gutter samme aktivitetstilbud.  

Vi tilpasser deltagelse i daglige gjøremål og samlingsstund.  

- Vi legger stor vekt på enkeltbarnets verdi slik at de hver og en føler seg sett og 

verdsatt.  

- De ulike nasjonaliteter og kulturer som er representert i barnehagen løftes frem og 

gjøres kjent for barna gjennom samtaler, eventyr og sanger. 

  

SOSIAL KOMPETANSE  

  

- Barnehagen skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og 

trygt sted for fellesskap og vennskap.  

- Barnehagen skal formidle verdier og kulturer, gi rom for barns egen kulturskaping 

og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt 

fellesskap.  

  

Våre tiltak for å oppnå dette i år:  

- Barna stimuleres til å ha omsorg, toleranse og respekt for hverandre, bl.a. ved at de 

eldste har oppgaver i forhold til de yngre og nye barna i barnehagen.  

- Barnet får hjelp og tid til å sette ord på sine følelser og et fang når det trenger det.  



 

- Vi veileder barna i konflikter og oppfordrer til å bruke verbalt språk, De voksne 

legger stor vekt på å være gode rollemodeller i kommunikasjon og samspill med 

hverandre.  

- Vi gir barna fellesopplevelser og samarbeidsoppgaver, som gir ferdighetstrening 

og grunnlag for etablering av vennskap.  

  

  

  

  

  

SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE  

  

- Barnehagen skal i samarbeide med skole, legge til rette for barns overgang fra 

barnehage til skole og eventuelt aktivitetsskole.   

  

Våre tiltak for å oppnå dette i år:  

- Et informasjonsskjema om barnet sendes til skolene før skolestart med foreldrenes 

samtykke.  

- Skolestarterne har egne aktiviteter i løpet av barnehageuken.  

- Vi besøker skolen barna skal begynne på.  

- Barnehagetiden avsluttes med en markering på sommerfesten.  

- Vi samtaler med pedagogen for Steinerskolens 1. klasse om hvert enkelt barn.  

  

      

  

  

PLANLEGGING, DOKUMENTASJON OG VURDERING  

  

- Barnehagens pedagogiske virksomhet skal planlegges, dokumenteres og vurderes 

- Barnehagen skal tilrettelegge for medvirkning fra barn, foreldre og ansatte.   

- Barnegruppens og det enkelte barns trivsel og utvikling skal observeres og 

vurderes fortløpende.          

  

Våre tiltak for å oppnå dette i år:  

- Kollegiet evaluerer barnehagens pedagogiske virksomhet hver tredje uke.  

- Det sendes ut månedsmail fra hver avdeling.  

- Vi har pedagogmøte en gang i uken.  

- Avdelingene har avdelingsmøte en gang i uken.  

- Foreldrerepresentanter velges til SU og møter gjennomføres regelmessig.    

  

  

  

  

  

  



 

  
  

Progresjonsplan for de syv fagområdene  

Progresjonsplanen viser hvordan barnehagen arbeider med de syv fagområdene som er 

beskrevet i Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver.   

Fagområdene vil sjelden opptre isolert. Flere områder vil ofte være representert samtidig i 

ulike arrangerte aktiviteter og hverdagslige gjøremål.   

Det er et tydelig skille mellom pedagogisk praksis i småbarnsavdeling og storebarnsavdeling. 

Barn gjennomgår stor utvikling når det gjelder betrakninger, forståelse og bearbeiding av det 

de opplever fra år til år.   

Et annet viktig aspekt ved barndommen er gleden ved gjenkjennelse. Derfor ønsker vi 

gjennom vår pedagogikk å gi barna fast måned og års-rytmer hvor gjenkjennelse gir trygghet 

og utvikling gir nye erkjennelser.  

  

Fagområdene            1-3 år           3-5 år  Skolestartere   



 

Kommunikasjon 

, språk og tekst  

Barna skal få 

erfaring med 

skriftspråket, samt 

lytte til lyder og 

rytme i språket 

gjennom  

• Pekebøker  

• Bevegelser til 

sanger, rim, 

rytmer, regler  

og vers  

• Tydelig og  

variert språk 

hos de voksne  

Barna skal få 

erfaring med 

skriftspråket, samt 

lytte til lyder og 

rytme i språket 
gjennom  

• Eventyr  

• Bordspill med 

konkreter   

• Bøker  

• Bevegelser til 

sanger og vers  

• Tydelig og  

variert språk 

hos de voksne  

Barna skal få erfaring 

med skriftspråket, samt  

lytte til lyder og rytme i 
språket gjennom  

• Bøker  

• Øver  

blyantgrepet og å 
skrive navnet sitt.  

• Få grunnleggende 

kunnskaper om 

matematiske 

begreper og 
symboler.  

• Å fabulere med  

språket, lage rim  

   og regler.  

• Eventyr  

• Bordspill med 

konkreter  

• Samlingsstund  

• Bevegelse til 

sanger og vers  

• Skolestarterne  

deltar i større 

grad ved 

overnevnte  

aktiviteter  

• Samtaler med 

voksne  

• Øver på å avslutte 

en oppgave når 

beskjed blir gitt. 

  

  



 

Kropp, 

bevegelse og 

helse  

Barna skal få en 

positiv selvoppfatning 

av kroppslig 

mestring, kunnskap 

om kroppen  

og et sunt kosthold 

gjennom  

• Fri lek og 

kroppslig 

utfoldelse ute  

og inne  

• Veksling 

mellom  

aktivitet og  

hvile  

• Sunn, 

økologisk og  

variert mat 

som barna er  

med på å lage  

  

  

Barna skal få en 

positiv selvoppfatning 

av kroppslig 

mestring, kunnskap 

om kroppen  

og et sunt kosthold 

gjennom  

• Fri lek og 

kroppslig 

utfoldelse ute 

og inne  

• Turer i skog 

og mark  

• Sunn, 

økologisk og  

variert mat 

som barna er 

med å lage  

• Eurytmi en 

time i uken  

Barna skal få en positiv 

selvoppfatning av 

kroppslig mestring, 

kunnskap om kroppen og 

et sunt kosthold gjennom  

• Barna er med på å 

dekke bord, lage 

maten, rydde og 

vaske etter maten.  

• Barna øves grundig 

i håndhygiene  

• Fri lek og kroppslig 

utfoldelse ute og 

inne på større 

områder og mer 

utfordrende  

terreng  

• Turer i skog og 

mark  

• Sunn, økologisk og 

variert mat som 
barna er med å lage  

• Eurytmi en time i 

uken.  

.  

  

  

 



 

Kunst, 

kultur og  

kreativite 

t  

Barna får mulighet til å 

oppleve og å være 

skapere av kunst, kultur  

og kreativitet gjennom  

• Tegning og 

forming med 
ulike materialer  

• Samlings-stund 

med tradisjonelle 

sanger og vers  

• Noen 

årstidsfester   

• Fri lek på barnas 

premisser  

Barna får mulighet til å 

oppleve og å være 

skapere av kunst, kultur  

og kreativitet gjennom  

• Tegning og 

forming med ulike 

materialer og ulike 
teknikker  

• Samlingsstund 

med tradisjonelle 

sanger og vers  

• Eventyr  

• Årstids-fester  

• Fri lek på barnas 

premisser  

  

Barna får mulighet til å 

oppleve og å være 

skapere av kunst, kultur 
og kreativitet gjennom    

• Barna tar del i 

ulike 

håndverkstradisj 

oner.  

  

• Tegning og 

forming med 

ulike materialer 

og ulike 
teknikker  

• Samlingsstund 

med  

tradisjonelle  

sanger og vers  

• Eventyr  

• Årstids-fester  

• Fri lek på barnas  

premisser  

  

  



 

 

Natur, 

miljø og 

teknikk  

Barna får erfaring med 

naturen som arena for lek 

og læring, ivaretakelse av 

miljøet, og erfaring med 

teknikk gjennom  

• Utelek hver dag  

• Voksne som viser 

respekt og omtanke 

for naturen og 
miljøet  

• Konstruksjonslek  

  

Barna får erfaring med 

naturen som arena for lek 

og læring, ivaretakelse av 

miljøet, og erfaring med 

teknikk gjennom  

• Utelek hver dag  

• Turdag hver uke  

• Voksne som viser 

respekt og omtanke 

for naturen og 
miljøet  

• Konstruksjonslek  

• Bruk av ulike 

redskaper  

Barna får erfaring med 

naturen som arena for 

lek og læring, 

ivaretakelse av miljøet, 

og erfaring med teknikk 
gjennom   

• Årstidsfester  

• Barna lærer om  

samspillet i 

naturen og 

mellom natur og 

mennesket.  

• Får mulighet til 

å initiere forsøk 

og utforske 

fysiske lover 

gjennom lek, 

aktiviteter og 
eksperimenter.  

• Barna lærer å ha 

respekt for 

frukttrær, 

bærbusker og 

alle andre 
vekster.  

• Å se 

sammenheng 

mellom vekster 

og det vi spiser 

ved sanking og 

bearbeiding av 

korn, kjerning 

av smør og 

røring av 

syltetøy.  

  

  



 

Etikk, 

religion 

og filosofi  

Barna skal få muligheten 

til å være en del av en 

gruppe og gi  

grunnleggende erfaringer 

og kunnskaper om 

samfunnets normer, samt 

ha innvirkningskraft 
gjennom  

• Årstidsfester og 

markeringer av 

høytider og 

tradisjoner  

• Deltakelse i 

daglige gjøremål  

Barna skal få muligheten 

til å være en del av en 

gruppe og gi  

grunnleggende erfaringer 

og kunnskaper om 

samfunnets normer, samt 

ha innvirkningskraft 
gjennom  

• Årstidsfester og 

markering av 

høytider og  

tradisjoner  

• Deltakelse av 

daglige gjøremål  

Barna skal få 

muligheten til å være 

en del av en gruppe og 

gi grunnleggende 

erfaringer og 

kunnskaper om 

samfunnets normer, 

samt ha 

innvirkningskraft 
gjennom  

• 5-årsklubben  

• At barna skal få 

kjennskap til 

tradisjoner  

 

  De voksne 

lytter til barnas 

uttrykk  

• Fri lek som arena 

for samarbeid og 

konfliktløsning på 
barnas premisser  

• Opplevelser som  

oppfordrer til 

undring og  

ettertanke  

• Rom for gode 

samtaler  

  

knyttet til 

høytider 

religioner og 

livssyn som er 

representert i  
barnegruppen  

• Å kunne se at 

egne handlinger 

har 

konsekvenser  

for andre  

• Å gi rom og bak 

Årstidsfester og 

markering av 

høytider og  

tradisjoner  

• Deltakelse av 

daglige gjøremål  

• Fri lek som 

arena for 

samarbeid og 

konfliktløsning 

på barnas 
premisser  

• Opplevelser som 

oppfordrer til 

undring og  

ettertanke  

• grunn for 

samtaler  

  



 

Nærmiljø 

og 

samfunn  

Barna får mulighet til å bli 

kjent med, utforske og 

oppdage sitt nærmiljø 

gjennom  

• Vi går turer i 

nærmiljøet  

• Voksne viser  

interesse for 

barnas opplevelser  

på vei til og fra 

barnehagen  

• Voksne er  

forbilder ved å 

iaktta og vise 

interesse for 

omgivelsene   

Barna får mulighet til å bli 

kjent med, utforske og 

oppdage sitt nærmiljø 

gjennom  

• Vi går turer i 

nærmiljøet   

• Teaterturer  

• Tur til bondegård i 

nærmiljøet en gang 
i året  

• Bruk av  

lekeplasser og 

grøntområde i  

nærmiljøet  

• Voksne er  

forbilder ved å 

iaktta og vise  

Barna får mulighet til å 

bli kjent med, utforske 

og oppdage sitt 
nærmiljø gjennom  

• Større forståelse 

for nærmiljøet  

fra turer i 
området  

• Vi går turer i 

nærmiljøet   

• Teaterturer  

• Tur til 

bondegård i 

nærmiljøet en 
gang i året  

• Bruk av  

lekeplasser og  

  interesse for 

omgivelsene  

grøntområde i 

nærmiljøet  

 Voksne er  

forbilder ved å 

iaktta og vise 

interesse for  

omgivelsene  

  



 

Antall, 

rom og 

form  

Barna skal få mulighet til 

å utforske og leke med tall 

og former både ute og 
inne gjennom  

• Leker i ulike 

geometriske 
former  

• Sanger, rim og 

regler med tall og 
telling  

• Det fysiske miljøet  

er tilrettelagt for 

varierte 

opplevelser av 

ulike rom  

Barna skal få mulighet til 

å utforske og leke med tall 

og former både ute og 
inne gjennom  

• Leker i ulike 

geometriske 
former  

• Materialer som kan 

brukes til å lage 

mindre rom og 
hytter ute og inne  

• Dekke bordet  

• Sanger, rim og 

regler med tall og  

telling  

• Deltagelse i 

matlaging der det 

brukes mål og 

mengder  

Barna skal få mulighet 

til å utforske og leke 

med tall og former både 
ute og inne gjennom  

• Lek med tall   

• å gi barna 

erfaring med 

mål som antall, 

lengde, høyde, 

vekt, volum, 

temperatur og 
tid.  

• Leker i ulike 

geometriske 
former  

• Materialer som 

kan brukes til å 

lage mindre rom 

og hytter ute og 
inne  

• Dekke bordet  

• Sanger, rim og 

regler med tall  

og telling  

• Deltagelse i 

matlaging der 

det brukes mål 

og mengder.  

 


