
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ÅRSPLAN FOR  

SOLLIHØGDA 

BARNEHAGE  

2016-2017 

VENNSKAP 

SPRÅK 

LEK 

SOSIAL KOMPETANSE 

FØLELSER 



Vennskap:  

Vennskap er viktig  for barns selvfølelse. Det gir barn trygghet og 

sosial tilknytning å høre til i en gruppe.  

Vi ønsker at alle skal ha flere venner og ikke bare en ”bestevenn”.  

Sympati, empati og ærlighet er viktig i et vennskap. 
  

Hvordan jobber vi med vennskap: 

 Siden vennskap ofte utvikles ved å ha noe til felles, for eksempel i form av interesser, vil vi 

skape felles opplevelser som barna kan bygge videre på. 

 Voksne som veileder og tilrettelegger 

 10 små vennebøker, snakke sammen om de ulike temaene som bøkene tar opp 

 Voksne som justerer grupper, sitteplasser mm for å hjelpe gryende vennskap 
  

  

  

  

Følelser:    

Ved bruk av ulike verktøy skal vi lære barna til å gjenkjenne sine 

følelser, og de skal få lære at alle følelser er viktige. F.eks. det er lov å 

være sint—det er bra å være sint. Vi trenger å kunne bruke det for å 

markere grensene våre. Når barna lære å snakke om følelser kan de 

bruke språket til å uttrykke følelsene i stedet for fysiske uttrykk.  

  

Hvordan jobber vi med følelser: 

 Følelsespill 

 I vennebøkene er det også mange dagligdagse situasjoner som  venner må jobbe seg 

gjennom 

 Grønne tanker-glade barn 

 Snakke med barna i situasjoner hvor de opplever ulike følelser 

 Lekegrupper 
  

  

  

Lek: 

Lek og det å ha noen å leke med, er det som barn selv sier er viktigst for å trives.  

Leken er grunnlaget til: vennskap, språk, forebygging av mobbing.  
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 Hvordan jobber vi med lek: 

  

 Vi ønsker å være aktive voksne som også er med i lek der vi blir invitert med  eller gå inn i 

leken sammen med barn som trenger støtte og hjelp til samhandling.  

 Vi skal sørge for at barna får gode opplevelser i lek og gode spenningsopplevelser. 

  Sette av tid til lek. Inne, ute, på turer m.m. 

  Respektere barns lek og ta den på alvor. 

  La dem få leke uten for mye avbrudd 

  Personalet må være særlig oppmerksom på de barna som trenger hjelp for å komme 

inn i leken 

 Vi vil skjerme god lek ved blant annet å justere planer 

  La barna få tid til å avslutte på en best mulig måte.  

  Vi skal være tilgjengelige for barna ved å støtte, inspirere og oppmuntre barna i deres 

lek. 

  

  

Sosial kompetanse: 

Ta initiativ til og opprettholde vennskap  

• Ta kontakt med andre barn på en positiv måte  

• Stå fram i gruppe/hevde seg på en positiv måte  

• Forstå lekesignaler og følge lekens skjulte regler om enighet, gjensidighet og turtaking  

• Utsette egne behov og ønsker i situasjoner som krever turtaking, kompromisser og felles 

avgjørelser  

Hjelpe, dele, støtte, oppmuntre, inkludere, vise omsorg  

• Inkludere andre i lek  

• Lære å tape  

  

Hvordan jobber vi med sosial kompetanse: 

Personalet som rollemodeller: 

• Voksne som utnytter hverdagen til å gi barna erfaringer og mulighet til å øve på 

grunnleggende ferdigheter og mestre disse  

• Tydelige voksne som veileder barna  

  

  

Språk: 

Vi vil jobbe etter pedagogisk metode «Snakkepakken» med mange konkreter og fokus på 

innlæring av ord og begreper gjennom ulik tilnærming i alle fagområdene Barnehagens 

fagområder er mange: Kommunikasjon, Språk og Tekst – Kropp, Bevegelse og Helse – 

Kunst, Kultur og Kreativitet – Natur, Miljø og Teknikk – Etikk, Religion og Filosofi – 

Nærmiljø og Samfunn – Antall, Rom og Form. Alt dette skal vi være innom i løpet av 

barnehageåret og det skal veves inn i barnas hverdag gjennom lek og alderstilpassede 

aktiviteter.  

  

  
  

 

  



  

Hvordan vi jobber med språk: 

 ”Lær med kroppen det sitter i hodet” - fysisk aktivitet er utrolig viktig for all læring 

 Snakkepakken 

 TRAS 

 Språkstimulerende samtaler med barna i hverdagen. 

  

  

  

Grønne tanker-glade barn:  
  

felles satsningsområde for alle de kommunale barnehagene. Det har til hensikt 

å stimulere barns tanke -og følelsesbevissthet. Grønne tanker – glade barn kan 

brukes både som en metode for planlagte tematisering av tanker og følelser i 

samlingsstunden med alle barna, og som en metode for refleksjon, forståelse og bearbeidelse 

med utgangspunkt i hverdagshendelser. Materialet kan også brukes for å hjelpe barn som 

trenger å bli mindre hemmet av sinne og/eller engstelse. Tenkebamsene Grønn og Rød skal 

hjelpe barn  

til å lære å forholde seg konstruktivt til egne tanker. Tanker som skaper vansker, kalles 

rødtanker. Tanker som skaper glede, trivsel og trygghet, kalles grønntanker. Grønn og Rød 

kan lekes med, brukes som påminnere og være konkrete hjelpemidler.  

  

  

  

  

Vennebyen:  

Norsk animasjonsserie for barn i alderen 2-6 år. Bygger på 

grunnleggende verdier som vennskap, samarbeid, toleranse. 

Vi vil bruke denne som bakgrunn og inspirasjon for å skape gode 

lekesituasjoner basert på felles opplevelser. 

Denne høsten velger vi dette som hovedtema og vi jobber etter 

snakkepakkemetoden, med mange konkreter og tydeliggjøring av 

begreper slik vi har gjort de siste årene.  
  
Hole kommune har egen maxi plan og Sollihøgda barnehage samarbeider med Sundvollen- 
og SOS bhg på skolen  med et eget maxi opplegg.  
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