
Hvordan er det å være maxi det siste året de går i barnehagen vår? 

 

Kløverenga er siste stopp i barnehage livet, da er man maxi. Året starter med ett 

felles foreldremøte tidlig på høsten. Alle maxiforeldre i Hole kommune møtes til 

felles informasjonsmøte på Sundvollen oppvekstsenter. Her får man informasjon 

om 5-6 åringen, hva det er viktig at dere foreldre bidrar med og hva alle skal 

igjennom det siste året før skolestart.  

 

Høsten består av å føle seg frem på det å endelig være størst i barnehagen, alle 

skal finne nye roller og de skal være trendsettere for de mindre barna. Det blir 

lengre turer, man får øve seg på å ta ansvar for egen påkledning. Det forventes at 

man kan sitte stille lenger i samling, rekke opp hånden og faktisk vente til det er 

din tur til å snakke. Det siste halvår som maxi i barnehagen er både spennende 

og skummelt, samtidig så er gleden stor over at man snart blir skolebarn.  

 

Det siste halvåret skal vi jobbe mye med skolerelaterte aktiviteter, øve på å sitte 

konsentrert litt lenger enn hva vi kanskje har gjort frem til nå. Vi skal øve mer 

på tallrekken, vi skal øve på litt matematikk. Matematikk er ikke bare pluss og 

minus, det er mye matte i f.eks å dekke bord. Vi skal etter hvert bli litt bedre 

kjent med bokstavene, det er ikke noe mål i seg selv at barna skal kunne alle 

bokstavene når de begynner på skolen, men de skal være kjent med bokstavene. 

Det er et mål at alle skal kunne skriv navnet sitt før skolestart.  

 

Vi skal lære om de fire kongene i kommuneskjoldet til Hole i løpet av våren. Så 

skal vi virkelig øve på å være maxier å få mer ansvar. Når våren kommer så skal 

de få lov å gå ut alene, være litt alene ute i barnehagen, få lov til å gå alene på 

skolegården når den voksne er på plenen og holder et øye med de. Så skal vi 

prøve på noe nytt som er veldig lik den situasjonen som barn og foreldre møter 

på skolen. Barna skal fra 1. mai leveres ved inngangsdøren, foreldre og barn skal 

da trene på hvordan det er å bli levert på skolen. Det vil si at dere sender med 

lapp eller sender oss en melding om dere vil formidle noe til en ansatt. 

Foreldrene henter barna som vanlig på ettermiddagen så da sikrer vi en dialog 

med dere hver dag. Dette er et ønske fra skolen da de opplever at det er mange 

foreldre og barn som syntes at dette er en vanskelig situasjon, så da er det fint å 

bruke barnehagens trygge arene å øve seg på dette.  

 

Før vi slipper barna til skolen ønsker vi at de skal være godt kjent på 

skolegården (dette gjelder Vik skole da vi alltid har veldig mange barn som skal 

begynne der) og inne. Vi benytter en del av tur dagene våre på skolegården. Vi 

sitter inne på skolen og spiser om det er mulig, både ved gymsalen og ved 1. 

klasse sin garderobe. Vi passer også på å være der i friminutt for elevene ved 

kolen slik at barna skal få møte skoleelevene og få lov å bli med på leken. 


