
Vennskap 

Å utvikle sosial kompetanse er selve inngangsporten for et godt liv. Venn-

skap bidrar til en følelse av deltakelse og fellesskap som igjen bidrar til posi-

tiv selvfølelse. Barn opplever trygghet og sosial tilknytning ved å tilhøre en 

gruppe. Felles opplevelser med andre barn er veien inn i nye vennskap. Ven-

ner er viktig for utviklingen og det er en ”vaksinasjon” mot stress og mot-

stand. Barnehagen må hjelpe barna med å bygge relasjoner til hverandre. 

En ring av gull 

En ring av gull 

En riktig stor med plass til alle hender 

Der ingen er størst, der ingen er minst 

Der ingen er først, der ingen er sist 

Vi holder fast så alle kjenner at ringen er smidd av gode venner 



 

Vi har fokus 

på barns 

språkutvikling. 

I vår barnehage lærer 

vi gjennom å leke, le 

og være spontane. 

I vår barnehage er 

barna med å forme 

barnehagehverdagen 

sin. 

I vår barnehage er 

alle like mye verdt, 

og blir behandlet ut 

i fra eget behov. 

Vi er gode på å 

være ute og bru-

ke nærmiljøet 

vårt. 

Grunnloven er u
tarbeidet a

v barna i 

Sundvolle
n barnehage  o

g vedtatt i 

samarbeid m
ed ordføreren. 



Voksne skaper vennskap 
På foreldremøte september 2015 snakket vi om hva barnehagen og dere som foreldre kan gjøre for å inkludere 

og skape vennskap mellom barn. 

Barnehagen skal 

 Maxifadder for nye barn.  

 Lære å dele med hverandre. 

 Samlingsstund, bøker, filmer, gi barna felles 

opplevelser som utgangspunkt for lek.  

 Rundgang på lekegrupper og annen lek. 

 Få barna til å løse oppgaver sammen. 

 Følge opp bursdagsinvitasjoner. 

 Ha med hjem-hvem? 

Foreldre skal 

 Invitere med barn/venner hjem. Viktig 

med rundgang. 

 Fritidsaktiviteter. Allidrett. 

 Gode holdninger hjemmefra, utvikle em-

pati, alle skal med. 

 Snakke med barna de går med, hvem de 

snakker om, være nysgjerrig på hvem bar-

na leker med. 

 Prioritere aktiviteter med barna fra barne-

hagen.  

 Hilse på barna ved bringing og henting. 

 Foreldretreff eller annen sosial omgang 

med oss foreldre. 

 Inkludere alle. 

 Være bevisst vår rolle som rollemodell. 

 Vise respekt for andre. 

Bursdagsfeiring/være med hjem 

 Bursdagsfeiring-hele kullet eller guttene og 

jentene. 

 Informere om allergi. 

 Synlige invitasjoner for foreldre. 

 Viktig at foreldre informerer de som arrange-

rer bursdag om de kommer eller ikke. 

 Være med hjem: foreldrene avtaler, gi beskjed 

til barnehagen, inkludere alle, både de som 

spør  og de som ikke spør.  

 Inkludere alle. 

 Invitere tilbake. 

 Avtale pris på gave. 



Sosial kompetanse 

Bergtrolla 

På Bergtrolla ønsker vi å knytte natur og vennskap sammen, da vi opplever at 

barna utvikler et godt samspill på turer, mindre konflikter, barna er undrende 

og kreative, mer harmoniske og får bedre motorikk ute i skog og mark. På 

turer ser vi at barna får gode erfaringer med både lek og hva et godt felles-

skap er, noe de kan ta med seg tilbake til barnehagen og livet ellers. Barna 

får gode naturopplevelser som kan bidra til et positivt fellesskap, der vi be-

handler hverandre på en god måte. Vi skal skape nære og gode vennskap og 

opplevelser sammen på turene våre. Barna viser trygghet på seg selv og tør å 

teste grenser. 

Sosiale ferdigheter læres gjennom: 

 Empati og rolletaking gjennom å legge til rette for og delta i rollelek. 

 Prososial atferd gjennom å si og gjøre hyggelige ting til hverandre. 

 Selvkontroll gjennom å klare å komme inn i lek og sette egne grenser. 

 Bevisstgjort og veiledet på non-verbal kommunikasjon. Hvilken effekt 

har det jeg gjør og sier til andre? 

 Selvhevdelse gjennom at barna skal tørre å ytre ønsker i og utenfor 

lek. Sette egne grenser. 

 Alle barna skal oppleve å ha en venn. 

 Selvstendighetstrening. 

 Barna skal ha tid og mulighet til å skape vennskap og god lek.  

 Voksne vise respekt for barnas lek. 

 Lære/forstå lekeregler gjennom veiledning og støtte fra voksne i le-

ken. 

 Barna skal lære å ta hensyn til hverandre og ta andres perspektiv. 

 Gi barna en hverdag med humor og glede. 

Småtrolla 

Garderobe –og stellesituasjoner er 

gode omsorgssituasjoner som er en 

mulighet for godt voksen-barn sam-

spill. Det får barna til å føle seg betyd-

ningsfull og at vi bryr oss om dem. Vi 

gir barna utfordringer som gjør at de 

må strekke seg litt og litt lenger gjen-

nom lek og aktiviteter. Vi viser at vi ser 

og hører på og tar barna på alvor. 

Vennskap er temaet vårt i år, og vi har 

lekegrupper, og blander barna så alle 

får vært med hverandre. Vi ønsker å 

skape et godt miljø på avdelingen, 

hvor alle barna kan og vil leke med 

hverandre. Gruppetilhørighet er viktig 

for barna, og det er også relasjoner 

barn i mellom. 

 Lekegrupper. 

 Språkgrupper. 

 Voksne som er tilstede.  

 Selvstendighetstrening. 

 Samspill.  

 Turer og felles opplevelser som 

utgangspunkt for lek. 

Skogstrolla 

Vi skal møte barna med tillit og respekt, og skape trivsel 

og glede på avdelingen. Vi skal være anerkjennende voks-

ne og se hvert enkelt barn. Sosial kompetanse handler om 

å mestre samspill med andre, eller med andre ord: det å 

lykkes i å omgås andre. Dette uttrykkes og tilegnes av barn 

i samspill med hverandre og med voksne. Det betyr at vi 

gjennom samlinger, lekegrupper, språkgrupper, turer leg-

ger til rette for felles opplevelser som bidrar til å skape 

vennskap og opprettholde vennskap på avdelingen. 

 Gi oppmerksomhet, oppmuntre, motivere og hjel-

pe hverandre slik at hver enkelt får følelsen av at 

”jeg kan” og ”jeg er en ressurs”. 

 Gi barna mestrings -og ansvarsoppgaver på avde-

lingen i hverdagen, av/påkledning, do, dekke av og 

på bord, rydde, kildesortering m.m. 

 3 års gruppe, aktiviteter ut i fra deres modenhet. 

 4 års gruppe, aktiviteter ut i fra deres modenhet.   

 Vi ser og hører barnet, viser interesse, tar de på 

alvor, barns medvirkning. 

 Glede, humor og fantasi. 

 Turer, bålkos, utforske sammen. 

 Samlinger med rollespill og dramatisering. 

 Kleivhallen, samarbeid i ulike gymaktiviteter.  

 Føle opp barna i rollelek, observere. 

 Samtale om barns følelser, fremme empati.  



Kommunikasjon, språk og tekst. 

Bergtrolla 

 Sette ord på opplevelser og uttrykk. 

 Gjenfortelling og formidling. 

 Bruke naturen som arena for å oppleve mest-

ring og begrepsforståelse. 

 Turtaking, samarbeid og konsentrasjon. 

 Bruke naturveggen vår som dokumentasjon for 

læring og utvikling, der barna selv kan formidle, 

se og uttrykke opplevelser gjennom ord og bil-

der. 

 Ta med bøker ut i naturen, som kan skape sam-

taler, interesse og undring. 

 Voksne som griper øyeblikkene sammen med 

barna. 

 Bruke språket funksjonelt i forhold til lek og 

sosialt samspill. 

 Rim, regler, ordlyder, sang, musikk og tekstska-

ping. 

 Leseglede. 

Skogstrolla 

 Samtaler rundt bålet på tur, hvordan er vi 

mot hverandre, omtanke for alle på avdeling-

en. 

 Skuespill i naturen. 

 Samling og dramatisering om vennskap og 

følelser. 

 Snakkepakken. Bruke konkreter for å fremme 

språkutvikling. 

 Språkgrupper. 

 Lekegrupper som rulleres. 

 Felles musikksamling på fredager med sanger 

om vennskap og natur. ”Hysj, kan du høre og 

”Vennskapssangen til Pinky”.  

Småtrolla 

 Vi bruker konkreter og tegn for å for-

klare begreper.  

 Vi bruker tegn til tale som forsterker i 

språkutviklingen. Alle barna har vært 

sitt tegn.  

 Samling med sanger og eventyr med 

konkreter. 

 Rim og regler. 

 Felles musikksamling på fredager. 

 Benevne alt vi gjør, bl.a. i påkledning. 

Bruke språket i alle situasjoner.  



Antall, rom og form. 

Bergtrolla 

 Bruke matematikk i hverdagen på ulike måter. 

 Oppleve glede ved å utforske tall og former 

ute i naturen.  

 Resonere over lik-ulikheter, størrelse, antall, 

romforståelse og form. 

 Bruke språket som redskap for logisk tenk-

ning. 

 Barna skal utvikle en grunnleggende forståelse 

for matematiske begreper gjennom erfaringer 

og tilrettelagte aktiviteter. ( Se egen maxi-

plan). 

Skogstrolla 

 Leke- og vennegrupper hvor barna erfarer tall, 

lotto, sortering, former, ulike størrelser, tel-

ling. 

 Vennekiosk hvor vi lager penger m.m. 

 I naturen sorterer vi det vi finner, lang og korte 

pinner, et lite og et stort blad. 

 Bygger lekehytter, gapahuk. 

 Lager varmmat på bål hvor barna er med å 

måler opp. 

 Sanserommet. 

Småtrolla 

 Puslespill og leker med forskjellige former. 

 Vi teller og bruker tall. 

 Jobbe med størrelser, minst-størst, tung-lett 

med konkreter og bevegelser. 

 Romforståelse. 



Kropp, bevegelse og helse. 

Bergtrolla 

 Bevegelsesglede ute i naturen. 

 Utvikle motoriske ferdigheter og kroppsbeherskelse i 

variert terreng. 

 Bli glade i kroppen sin, oppleve mestring og sanselige 

erfaringer, samt avspenning. 

 Tørre å presse grenser og utfordre seg selv. 

 Gode erfaringer med friluftsliv til ulike årstider. 

 Sanserom. 

 

Skogstrolla 

 Sanserom. 

 Kleivhallen en dag i uka. 

 Tur i nærmiljøet en dag i uka, hvor barna får 

gode erfaringer med friluftsliv til ulike årstider 

og forskjellig terreng. Felles opplevelser på tur 

gir gode vennskap. 

 Gjennom kroppslig aktivitet lærer barn verden 

og seg selv å kjenne. 

 Varmmat på bålet som barnehagen lager. Barna 

har mulighet til å ha med noe hjemmefra de kan 

varme.  

 Minirøris. 

 Hinderløype, pulverheksa/sukkerheksa. 

Småtrolla 

 Tur utenfor barnehagen eller Kleivhallen. 

 2 åringene går på tur med Skogstrolla. 

 Lekegrupper. 

 Hinderløype. 

 Minirøris. 

 Sanserom. 



Natur, miljø og teknikk. 

Bergtrolla 

 Gjennom turer skal barna få forståelse for planter, 

dyr, årstider og vær. 

 Undre oss, eksperimentere, systematisere, beskrive 

og snakke om naturfenomener. 

 Stimulere barnas nysgjerrighet over samspill i natu-

ren og ta vare på opplevelsene. 

 Klær og vær. 

 Se egen maxiplan. 

 Tenne bål 

 Foto, pc, smart board, I pad. 

 Kart og kompass. 

Skogstrolla 

 Spennende turer med ulike utfordringer som gjør 

at vi må hjelpe hverandre. 

 Referanseområde i skogen. Hva skjer av forand-

ringer her, dokumentere dette og undre oss over 

endringene. Se etter dyrespor. 

 Eksperimenter. 

 Vulkan. 

 Konstruksjonslek. 

 Smålego. 

Småtrolla 

 Erfare all slags vær. 

 Bli kjent med årstidene.  

 Dyr. 

 Fuglebur utenfor vindu. Hva skjer 

der og hva slags fugler og dyr får vi 

besøk av? 



Nærmiljø og samfunn. 

Bergtrolla 

 Bli kjent med Holes kulturhistorie som de fire 

kongene. 

 Barns medvirkning. Hjelpe hverandre, voksne 

gripe tak i barns interesser, lytte, oppmuntre 

barn til å gi utrykk for egne behov, få ulike 

ansvarsoppgaver. 

 Barnekonvensjonen. 

 Barna skal erfare at deres valg og handlinger 

kan påvirke situasjoner både for seg selv og 

andre. 

 Bruke nærmiljøet rundt oss. Skog, fjord, ho-

tell, SOS, Kleivhallen. 

 Sørge for at begge kjønn får varierte utford-

ringer og opplever likeverd. 

 Utvikle en ansvarsfølelse for miljøet rundt 

oss. 

Skogstrolla 

 Gjennom friluftsliv på kunnskap om å være i 

samspill med naturen. 

 Se på ”dyresamfunn” som maurtua. 

 Bruke nærmiljøet vårt, bl.a. Kleivhallen. 

 Gjennom felles opplevelser i nærmiljøet frå 

barn et godt utgangspunkt for lek og venn-

skap. 

 Barnekonvensjonen. Jobbe med barns med-

virkning, fange opp barns interesser ved å 

være lyttende og tilstede i leken, observere 

m.m. 

Småtrolla 

 Bruke skog og mark. 

 Trollskogen. 

 Lekeplassene rundt i Sundvollen. 

 Butikken, hotellet. 

 Fjorden. 

 Barns medvirkning. Barna får være 

med å bestemme hva vi gjør. VI er 

åpne for innspill i samlinger og leke-

grupper. 

 Barnekonvensjonen? 



Etikk, religion og filosofi 

Bergtrolla 

 Utvikle toleranse, respekt og interesse for 

hverandre gjennom lek og sosialt samspill. 

 Markere jul og påske høytiden. 

 Filosofiske samtaler i hverdagen. 

 Utvikle evne til å stille spørsmål, resonnere 

og undre seg i hverdagen. 

 Eventyr og sagn fra vikingtiden. 

Skogstrolla 

 Gjennom vennskap og friluftsliv skal vi gi 

rom for tenkning, undring, ro, samtaler og 

fortelling.  

 Ulike rollespill om hvordan vi skal være mot 

hverandre og dyr.  

 Hjelper og trøster hverandre. 

 Løse konflikter med å snakke med hverand-

re. 

 Vi markerer høytider. 

Småtrolla 

 Markere jul og påskehøytiden. 

 Julekalender hvor vi teller ned til jul. 

 Utvikle respekt og toleranse for hver-

andre og naturen ved å snakke sammen 

og være sammen. Vi viser ute på tur at 

vi skal være snille med naturen og hva 

den har å tilby oss.  

 Synger ”Hysj kan du høre”. 

 



Kunst, kultur og kreativitet 

Bergtrolla 

 Legge til rette for fantasi og skape glede. 

 Barna skal utfolde seg fritt med sine kreative 

uttrykk. 

 Skape spenningsøyeblikk som for eksempel 

”Sukkerheksa”. 

 Naturvegg på avdeling som brukes til dokumen-

tasjon, hvor bana får brukt ulike materialer.  

 Synger og dramatiserer. 

 Barna sette sitt kunstneriske preg på Bergtrolla. 

 

Skogstrolla 

 Vi skal lage vennskapskiosk. 

 Pulverheksa med gryte. 

 Lage kunst ut av det vi finner i naturen. 

 Barna skal få kjennskap til ulike materialer. 

 Lage ulike ansikter som viser følelser, sinna, 

lei seg. 

 4 åringene lage vennskapstre. De har egen 

formingsgruppe hver 14 dag.  

 Lage kunst ute i naturen av det vi finner. Lage 

konkreter ut i fra tema vennskap og friluftsliv. 

Småtrolla 

 Male vennskapstre og høsttre. 

 Lage julegaver til jul. 

 Tegne og male. 

 Modell-leire. 

 Dramatisere eventyr. 


