
Referat fra maxi-foreldremøtet 10.09.2019 

 

Hyggelig at så mange hadde muligheten til å delta på foreldremøtet  

 

Typiske trekk ved 5 og 6 åringen: 

(Litt mer utfyllende enn hva vi rakk å snakke om) 

5-åringen: 

Motorikk 

- En behersket kropp (hinke, hoppe tau, ta imot, lære seg å plystre og klipse o.l.) 

- Mindre utsatt for ulykker, er mer bevisst sine egne grenser 

- Lærer å bruke saks, noe som krever koordinasjon mellom hjerne og muskler), et stort 

fremskritt i fingerferdigheter 

- Finmotorisk kontroll 

- Blyantgrepet begynner å komme på plass 

- Tegneferdighetene utvikles, de klarer å herme etter noe og plasserer ting "riktig" på arket 

(eks. sol over taket på huset, hage foran huset o.l.) 

 

Språkutvikling og empati 

- De fleste 5-åringer kan forstå 13.000 ord og kan fortelle detaljert om ting som har skjedd 

- Husker fortellinger og kan gjenfortelle dem til andre 

- Kan tegne mennesker og dyr 

- Kan telle til 10 og enda lenger 

- Kan noen bokstaver, skrive navnet sitt 

- Kan konsentrere seg over lengre periode 

- Forstår begrepet tid 

- Forstår forskjellen på rett og galt. Og er opptatt av det 

- Har stor interesse for tulleord og bokstaver, rimer selv 

- Ordforrådet øker i raskt tempo 

- De har større bevissthet om verden rundt seg 

- Løser i større grad konflikter verbalt 

- Liker å hjelpe til, leke med andre og å ta hensyn 

- Selvfølelsen er på topp 

- Vennskap er enda viktigere enn det har vært før 

- Rolleleken er sentral 

- Opptrer vennlig og fredfull, men kan også vise temperament, sinne og frustrasjon 

 

6-åringen: 

Utvikling 

- Alt vokser i rask fart, noe som gir dårligere kroppsbeherskelse 

o Snubler, dulter borti, velter og ødelegger ting, ikke venn med motorikken 

- Får etter hvert kontroll, og vil da prøve mer krevende utfordringer som fotball, ski, turn osv. 

- Er en ny "trass-alder" 

o Det kan være vanskelig for 6-åringen å forstå seg selv 

- Liker ikke å tape 

- Stort behov for trøst, omsorg, ømhet, latter og kjærlighet 



- Skill mellom atferd og person ved korrigeringer 

- Trenger at voksne er tydelige, men milde 

- La barnet føle seg til nytte og til hjelp i hverdagen, la det hjelpe til 

 

Språkutviklingen og klar for skolen 

- Alle språklyder er som regel på plass, unntak kan være R lyden 

- De fleste ordbøyninger samsvarer med voksenspråket 

- Behersker vanlig setningsstruktur 

- Mer bevissthet om språket 

- Jeg-utviklingen skyter fart, de er opptatt av egen identitet 

o Navnet mitt, bokstaven min. 

- De fleste er klare for skolen og nye oppgaver 

 

Barnehagens innhold 

Innenfor språklig kompetanse jobber vi blant annet med: 

- Bruke språket funksjonelt ifht lek og sosialt samspill med andre 

- Sette ord på følelser, formidle ønsker og behov og løse konflikter 

- Høytlesning 

- Gjenfortelle og lage fortellinger 

- Rim og regler 

- Mengder, størrelse, form og plassering 

- Lytte til/etter lyder 

- Lytte til ord og kjenne igjen første lyd 

- Skrive og kjenne igjen eget navn 

- Kjenne igjen bokstaver 

- Lekeskrive 

 

Innenfor sosial kompetanse jobber vi blant annet med: 

- Stå frem i en gruppe og hevde seg på en positiv måte 

- Vente på tur og lytte til det andre sier 

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

- Inkludere andre i lek 

- Lære å tape 

- Samarbeide med andre 

- Konsentrasjon 

- Motta kollektive beskjeder 

 

Maxi gruppe 

Bli kjent og trygge; 

- Tørre å ta ordet i gruppa 

- Tørre å ytre sine tanker og meninger 

- Tørre å være seg selv 

 

Selvstendighet: 

- På og avkledning 



- Rydde opp etter seg selv, i matsituasjoner (dekke på og rydde av bordet), av og påkledning 

(sette sko i skohylla, henge klær der de skal være) 

- Gå på do selv 

- Være med å finne ut hva slags klær man har behov for i de enkelte årstidene 

- Etter hvert levere seg selv i barnehagen (juni) Etter oppfordring fra skolen. 

- Smøre maten sin selv 

- Delta på hverdagslige gjøremål 

 

Lære om kroppen: 

- Den magiske kroppen 

- Bok om kroppen 

 

Vennskap og omtanke for andre: 

- FORUT-aksjonen 

- FN 

- Hindre mobbeatferd 

o Jobber for at det skal være trygt og godt for alle 

o Snakke positivt om andre 

o Invitere andre inn i lek 

o Både vi som personal og dere som foreldre har et stort ansvar, være tydelig på at 

handlingen til barnet/barna ikke er akseptert, veilede. Vi har et felles ansvar for 

barnas trivsel og utvikling. 

o Jobbe for et godt og inkluderende felleskap, trenger ikke være bestevenn med alle, 

men fint å ha flere å spille på lag med 

o Anerkjennelse 

o Lære å dele og snakke om hvordan man skal være mot andre 

o Snakke om hva det betyr å være en god venn 

o Tenke over hva slags spill og tv barna ser på. Barna lever gjerne ut ting de har 

sett/spilt. 

o Psykologisk førstehjelp 

 

Samarbeid mellom barnehage og hjem 

- Vi erfarer at våre handlinger smitter over på barna. 

- Viktig at vi kan ha noen felles mål både i barnehage og hjemme 

 

Høflighet: 

- Si hei og hadet 

- Svare når man blir spurt om noe 

- Si takk når man får noe 

 

Selvstendighet: 

- Tørre å la ungene få prøve seg selv 

- Lærer av å prøve og feile 

- Utfordre dem 

- La de være deltakende i hverdagsaktiviteter 



 

Forventinger til dere som foreldre 

Lese høyt for barna: 

- Sette av 15 min hver dag 

 

Følge opp barnehagens arbeid med systematisk innhold: 

- Mail 

- Samtaler 

- Være kjent med hva barnehagen jobber med. Støtte barna hjemme. Veilede. 

- Halvårs oversikt over maxi-plan 

- Ibooks med bilder 

 

Overlevering av informasjon om barnet: 

- Gi tillatelse til overføring av relevant informasjon, både muntlig og skriftlig. 

 

Selvstendige barn: 

- Som nevnt tidligere 

- La barna kle på seg selv, la barna være med å finne frem riktige klær ifht vær, gå på do selv. 

Rydde opp etter seg selv, delaktig i måltider; hverdagssituasjoner. 

- Besøke skolens uteområde og la barna bli kjent med det fysiske miljøet på skolen. 

 

Vennskap mellom barna: 

- Ved bursdagsinvitasjoner – tenke hele gruppa 

- Inkludere alle. 

- Tenke på hvem dere tar med hjem. 

 

 


