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Velkommen til Knøttene barnehage! 

 
Vi er en 2-avdelings barnehage som ligger i tilknytning til Stranda stadion i Svolvær. 
Barnehagen ble åpnet i januar 1985. Opprinnelig ble den drevet av fotballgruppa i SIL. I 
januar 1996 overtok LIAS (Lofoten Industri as) driften, og vi ble en arbeid- og 
inkluderingsbarnehage. Dette innebærer at vi i tillegg til de faste ansatte kan ha lærlinger og 
andre som trenger opplæring eller avklaring gjennom ulike tiltak i Nav. 
 
Barnehagens arbeid er styrt av Lov om barnehager og Rammeplan for barnehagens innhold 
og oppgaver. Rammeplanen gir klare retningslinjer om hva barn i barnehager skal oppleve og 
erfare i løpet av barnehagetida, og også om hva som forventes av de voksne. I tillegg til å si 
noe om omsorg, lek og læring, sosial kompetanse og barns medvirkning, inneholder 
rammeplanen spesifikke fagområder som alle barn skal møte i barnehagen. 
 
Disse fagområdene er: 
 

1. Kommunikasjon, språk og tekst 
2. Kropp, bevegelse, mat og helse 
3. Kunst, kultur og kreativitet 
4. Natur, miljø og teknologi 
5. Antall, rom og form 
6. Etikk, religion og filosofi 
7. Nærmiljø og samfunn 

 
I barnehagen jobber vi tverrfaglig og gjennom våre arbeidsmåter, daglige rutiner, tradisjoner 
og temaarbeid møter barna alle de sju fagområdene.  
 
 

Periodeplaner 
 
Det utarbeides periodeplaner som sier noe om tema, aktiviteter og arbeidsmåter i den 
aktuelle perioden. Disse formidles til foreldrene via epost og oppslag. 
 
 
 

Vår visjon er: 
 
Glade, kreative barn i lek og utvikling! ☺ 
 
 
De verdiene som skal være grunnleggende og prege hverdagen i Knøttene barnehage skal 
være: Trygghet, Omsorg, Mestring, Glede, Vennskap og Kreativitet. 
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De utrolige årene  

 
Vågan kommune har vedtatt at personalet i alle barnehagene i kommunen skal gjennomgå 
opplæring i ”De utrolige årene”. Hensikten er å gi alle ansatte gode metoder/verktøy for å 
kunne forebygge atferdsproblemer.  
Barnehageåret 2011-2012 var det Knøttene barnehage, Barnehagen Gunhilds Minne og 
Nordlys barnehage som fikk denne opplæringen. I tillegg deltok noen fra Nakken barnehage. 
Nye ansatte tilbys å delta på kurs i DUÅ. 
 
Det er Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - Nord (RKBU Nord) ved Universitetet i 
Tromsø som er faglig ansvarlig for dette programmet. De lokale kursholderne er nært 
knyttet til RKUB Nord og får sin veiledning derfra. 
 
Vi er nå ferdig med selve opplæringen, men vil fortsette å ha fokus på relasjonsbygging og 
positiv samhandling mellom barn og voksne og mellom barn og barn. 
 
Familieenheten tilbyr foreldrekurs i De Utrolige Årene. Påmelding gjennom helsestasjon. 
 
Dere finner informasjon om De utrolige årene her: 
http://deutroligearene.uit.no 
 
 

 

De største har lagd vennskapsarmbånd  

http://deutroligearene.uit.no/
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Barns rett til medvirkning 
Lov om barnehager og rammeplanen tydeliggjør barns rett til medvirkning i barnehagen. Her 
gjelder ingen nedre aldersgrense. 
 
 

Småknøttan 
Barn under tre år har ikke de samme forutsetningene for å kunne kommunisere verbalt som 
de eldre barna. Det betyr derimot ikke at de ikke er i stand til å medvirke.  
 
I alle situasjoner er det rom for medvirkning innenfor visse rammer. For å praktisere dette på 
Småknøttan innebærer det at vi voksne kjenner hvert enkelt barn og anerkjenner dets 
væremåte, ønsker og behov. Gjennom å være lyttende og oppmerksomme på det enkelte 
barnets særegne måte å uttrykke seg, vil vi kunne fange opp deres ønsker og behov og 
kunne støtte deres følelser.  
 
Et eksempel på dette kan være så enkelt som at en 2-åring sliter med å sitte i ro i ei 
samlingsstund. Bakgrunn for dette kan være erfaringer fra tidligere den dagen. Barnet er 
ikke interessert i det som skjer, og viser tegn til at det vil ut fra rommet. En måte å la barnet 
medvirke på, vil da være å gi det mulighet til å få gå ut sammen med en voksen. 
 
Når vi planlegger et nytt temaarbeid, ser vi an barnegruppas forutsetninger og interesser før 
vi igangsetter arbeidsmetoder. I tillegg evaluerer vi i etterkant av prosjektet, og 
dokumenterer hva som falt i smak hos barna og hva som ikke fungerte. På denne måten får 
de minste barna indirekte være med på å påvirke prosjekter. 
 
 

Storknøttan 
Rammeplanen for barnehager understreker viktigheten av at barn har rett til innflytelse på 
sin egen hverdag i barnehagen. 
Vi forstår dette slik at barna skal oppleve at de bidrar og setter sitt preg på fellesskapet og 
barnehagelivet. Vår måte å legge til rette for at dette skjer kommer til uttrykk på flere måter 

✓ I forbindelse med planlegging og gjennomføring av temaarbeid kan vi være åpne for 
barnas ønsker og innspill gjennom å ikke ha for fastlåste planer og planlagt tidsbruk. 
Vi ser etter hvert på barnas reaksjoner, hva de ser ut til å like, og hvordan de tar imot 
de ulike aktivitetene. Ut fra dette kan vi gå mer i dybden på noen områder og bruke 
mindre tid på andre deler. På samme måte legger vi barnas interesse og engasjement 
til grunn i fastsetting og planlegging av nye temaer 

✓ Gjennom hverdag, fest og høytid vektlegger vi at barna deltar; i forberedelser, i 
matlaging, pynting, innredning osv. Deres bidrag blir konkret, og det blir satt ord på. 
Eksempler her er god-helg-aktiviteter på fredager og vår gjennomføring av karneval 
og andre fester. 

✓ Det området barns medvirkning og medbestemmelse er tydeligst er i lek. Ved å 
vektlegge og verne om denne slik det er beskrevet i eget avsnitt gir vi barns 
medvirkning en sentral plass. 

✓ Barns medvirkning kommer tydelig til uttrykk når de eldste har førskole og 
skoggruppe. Se eget avsnitt. 
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PLANLEGGING, VURDERING OG DOKUMENTASJON 
 
Planer og gjennomføring av aktiviteter evalueres i personalgruppa. Slik sikrer vi at vi når våre 
målsetninger, og at vi stadig er i en forbedringsprosess. 
I tillegg til planleggingsdagene har vi møter på kveldstid der vi planlegger og vurderer 
arbeidet.  
Når vi planlegger aktiviteter/temaer, tar vi utgangspunkt i barnegruppas sammensetning, 
rammeplanens retningslinjer og barnas interesser (barns medvirkning). 
Underveis og etter tema/aktiviteter vurderer vi arbeidet. Vurderingen er viktig for å kunne 
gjøre endringer og forbedringer. Hverdagsaktiviteter, dagsrytme og arbeidsmåter blir også 
vurdert.  
Dokumentasjon finnes i form av årsplan og periodeplaner. Disse presenteres for foreldrene i 
barnehagen.  Barna og de aktiviteter vi holder på med skal sette sitt preg på avdelingene i 
form av bilder og plakater, utstilling av barnas arbeider.  
Når barna slutter i barnehagen, får de med seg en bok med bilder og beskrivelser av deres 
barnehagehverdag. 
 
Vi ønsker å være en barnehage som kjennetegnes av Glade, kreative barn i lek og utvikling!   
For å jobbe mot denne visjonen må de ansatte være fortrolige med grunnverdiene våre som 
er: Trygghet, Omsorg, Mestring, Glede, Vennskap og Kreativitet. Dette har vi med oss når vi 
legger planer, og også når vi vurderer planer og arbeidsmåte. 
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SMÅKNØTTAN 
 
Barnegruppa 
 
Småknøttan har plass til ni barn i alderen 0-3 år. Høsten 2022 har vi noen ledige plasser. 

 
Dagsrytme  
Dagen er lagt opp med en fast struktur, men tidspunktene kan være noe varierende. Denne 
høsten har vi valgt å gå tilbake til slik vi hadde det før koronaen kom. Vi er altså da nede på 
Storknøttan fra vi åpner til 08.15, og på ettermiddagen fra kl 15.45 til vi stenger. 
 
Når små barn begynner, er det normalt at sovetiden avviker i forhold til oppnevnt 
klokkeslett, men etter hvert som de vokser seg til og blir vant til kjøret i barnehagen, prøver 
vi å legge til rette for en felles blund. Dette for å sikre at alle barn får utetid, for at barna skal 
få lunsjen med seg i fellesskapet og for å gjøre dagsstrukturen enklere, slik at det er mulig å 
gå på turer o.l.  
 

Klokkeslett Aktivitet Gjennomføring 

07:15 Barnehagen åpner Barna ønskes velkommen nede på Storknøttan 

 Frilek  Vi leker, pusler, leser osv. sammen med 
Storknøttan 

08:10 Opprydding  Vi rydder opp og gjør klart til å gå opp og spise 
frokost.  

08:15 Håndvask og frokost  Håndvask, vente på tur, spørre om hjelp, sunt og 
variert kosthold 

09:00 Bleieskift/frilek En voksen har ansvar for bleieskift, mens de andre 
voksne har ansvar for å være på gulvet med de 
barna. 

09.20 Samlingsstund/bordaktivitet Felles samlingsstund eller andre aktiviteter som 
forming, baking e.l. (se egen ukeplan) 

09:50 Påkledning  Vi deler gruppa og legger til rette for å la barna 
prøve selv. 

10:00-11.00 Utetid  Vi utforsker uteområdet eller går på korte turer i 
nærområdet. 

11:15 Lunsj Håndvask først, så er det fokus på den gode 
samtalen rundt matbordet. På fredager spiser vi 
hjemmelaget varmmat 

11.45 Frilek/sovetid Barna skiftes bleie på før de legges.  
Rolig stund for de barna som er våkne eller 
avslapping med bok/musikk 

14:00 Lett måltid/frukt Håndvask og ett lett måltid felles.  

14:30 Frilek eller organiserte 
aktiviteter. 

Muligheter for lek og læring før dagens slutt. 

15:45 Frilek/hentetid Vi går ned til Storknøttan og er sammen de siste 30 
minuttene av dagen. 

16:15 Barnehagen stenger  
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Oversikt over samlingsstund, aktivitetsdag og turdag for Småknøttan 

    
 

Nye barn på Småknøttan 
Når nye barn begynner i barnehagen, får de tildelt én voksen, en primærkontakt. Denne 
voksne følger barnet den første tiden, og det legges til rette for at denne voksne er 
tilgjengelig for barnet og foreldrene.  
 
En god tilvenning er viktig for det nye barnet. Foreldre skal være sammen med barnet i tre 
dager sammenhengene før barnet får være alene i barnehagen. Noen ganger kan det være 
behov for mer. Den første dagen avtales det kun et kortere besøk, slik at barnet får bli litt 
kjent med avdelingen og de nye fjesene. De neste dagene kan dagen vare noe lengre.  
 
Vi anbefaler alle nye om å komme innom å besøke oss i tiden før oppstarten. Dette er med 
på å gi en god trygghet for barnet som skal begynne.  

 
Samlingsstund 
Når innkjøringene er over og hverdagene stabiliserer seg, har vi samlingsstund eller en 
annen form for pedagogisk opplegg hver dag. Samlingene holder til på kjøkkenet eller på 
avdelingen, som noen ganger blir forvandlet til et magisk rom ved hjelp av tepper og 
belysning.  
 
Samlingen er en voksenstyrt aktivitet der det legges vekt på en god fellesskapsfølelse 
gjennom sang, eventyrfortelling, dans og bevegelse. Samlingsstunden er en fin arena for å ta 
for oss temaet vi jobber med for øyeblikket, trene på konsentrasjon, lære seg å vente på tur, 
språkutvikling, sansestimulering, og kulturformidling. 
 

     
  Utelek gir både allsidige opplevelser og utfordringer  

  

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

 

Samlingsstund  
 

 

Samlingsstund 

 

 

 

Aktivitet/Turdag 

 

Samlingsstund 

 

Samlingsstund 
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Tradisjoner  
 
Vi har en del tradisjoner i barnehagen. Vi bruker tid på forberedelser og gjennomføring av 
disse.  
 

Aktivitet Dette skjer: 

Høstfest Vi lager lapskaus av høstens grønnsaker og egensaltet kjøtt.  
Lucia Førskolegruppa går Lucia for Småknøttan under frokost. 

Foreldre og Småknøttan inviteres til kaker og Luciatog på Storknøttan.  
Nissefest Barna kommer ikledt røde klær og nisselue. Vi lager grøt som vi tar med ut i skogen 

til nissefar, som forhåpentligvis dukker opp. Når vi kommer tilbake til barnehagen 
fordøyer vi inntrykk mens vi spiser nissegrøt sammen på Storknøttan.  

Solfest Dagen etter at vi har sett sola i småknøtt-vinduet, er det duket for solfest. Da baker 
vi solboller og synger solsanger.  

Karneval I god tid før karneval forbereder vi oss til fest. Vi kler ut i samlingene, ser bilder, lager 
pinãta osv. På selve festen kommer barna utkledt. Vi er noe sammen med 
Storknøttan.  

Vårfest Dette er et samarbeid med Gunhilds minne barnehage. Noen dager før 17. mai tar vi 
frem fane og flagg og øver på å gå i tog. Annen hvert år veksler vi på å være vertskap. 
Sammen spiser vi deilig mat og leker.  

 

   
 

Bakeglede       
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Satsingsområder   
 
Våre satsingsområder er: språk, uteliv og kulturformidling. Slik praktiseres disse på 
Småknøttan:  

 
Språk 
I det daglige jobbes det kontinuerlig med språket på Småknøttan, både spontant og 
systematisk.  
 
Under måltidet, i stellesituasjonen, i påkledningssituasjonen er eksempler på situasjoner 
hvor man med rett fokus og bevisst handling kan oppnå en fantastisk arena for 
språkutvikling. For eksempel gjennom bevisst bruk av blikk-kontakt, navngi objekter rundt 
oss og ved å snakke med, ha dialog med barna. 
 
I samlingsstunden jobbes det mer systematisk med språket, gjennom sang, rim, regler, 
eventyr med konkreter, fortellinger fra virkeligheten osv. Også her er spiller vår væremåte 
en stor rolle. 

 
Uteliv 
På Småknøttan varierer det fra år til år hvordan vi velger å praktisere dette 
satsningsområdet, da barnegruppa aldri er lik to år på rad. Alder og modenhet varierer i stor 
grad, noe som påvirker hele dagsrytmen vår med tanke på soving, bleieskift, mat og 
lignende. Noen år kan vi gå på tur en gang i uka når værforholdene tillater det, men andre år 
igjen holder det i massevis at vi kommer oss ut og utforsker skogen innenfor gjerdet.  
 
I hovedsak har vi som mål at vi skal legge til rette for at barna skal ha positive opplevelser 
med utelek, og bygge et grunnlag, slik at de skal bli glade i å være ute.  
 

Kulturformidling 

Store deler av hverdagen i Knøttene er preget av musikk, kreativitet, dans og drama. Vi er et 
personale som kompletterer hverandre, med våre ulike interesser og ferdigheter, som 
individuelt og sammen formidler kultur i det daglige arbeidet med barna.  
 
Musikk er et universelt språk vi alle er født med, og vi ønsker at musikken oppleves som en 
kilde til glede og energi for barna, som kan være med på å fremme utvikling av ulike slag. Vi 
på Småknøttan bruker musikken på ulike måter for å skape stemninger, fremme mestring, 
kommunikasjon og gode relasjoner i et sosialt fellesskap. Gjennom ulike musikk-aktiviteter 
samhandler barn og voksne, noe som er med å hjelpe barna til å sosialiseres inn i 
barnegruppa. 
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STORKNØTTAN 
 

BARNEGRUPPA 
 
På Storknøttan startet vi opp med 18 barn i alderen 3-6 år. Kanskje blir det noen flere barn i 
løpet av året.  
 
På høsten ser vi vanligvis stor spredning i gruppa med hensyn til lekeerfaring, selvstendighet 
og sosiale ferdigheter. Med forholdsvis mange barn i gruppa er det et stort behov for støtte 
og hjelp i lek, samvær, under påkledning, måltider, søvn og hvile. 
Disse forholdene vil bli vektlagt ved valg av tema og i arbeid med hverdagssituasjoner og 
rutiner. 
 

 

ARBEID MED SOSIALT SAMSPILL OG VENNSKAP 
 
I arbeidet med barna vektlegger vi å få et sosialt klima som er preget av  

➢ glede ved å være sammen 

➢ en positiv omgangstone  

 

Dette er et arbeid og en prosess som pågår hele dagen, i alle situasjoner gjennom hele året.  
 
Videre vektlegger vi aktiviteter som krever samarbeid og gir fellesopplevelser: 

✓ Turer 
✓ «God-helg» 
✓ Tema som er morsomme og innebærer øvelse i samarbeid 
✓ Sette ord på det å gjøre noe for andre og være hyggelig og hjelpsom 
✓ Samtale og fokus på dette i samling og andre aktiviteter. 

 

Vennskap 
Vennskap mellom barna vil være sentralt i arbeidet med sosiale ferdigheter. 
 
Vi ønsker å oppnå at: 

➢ barna lærer noe om og blir bevisst hvordan man får venner 

➢ barna klarer å inkludere flere i vennskap 

➢ vi unngår rivalisering og utestenging 

➢ forebygge mobbing 

 
Dette arbeidet vil foregå på ulike måter: 

➢ Legge til rette for aktivitet med mindre grupper av barn  

➢ Forebygge ved å gi positive opplevelser sammen 

➢ Gi oppgaver å samarbeide om 

➢ Voksen tilstedeværelse og deltakelse i lek 

➢ Ta tak i og sette ord på handlinger og atferd der det skjer 

➢ Rose og fokusere på positiv atferd mellom barna 
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LEK 

 
Tradisjonelt har leken hatt en sterk stilling i vår barnehagetradisjon. Dette har flere 
årsaker. Først og fremst handler det om at lek er naturlig beskjeftigelse for barn og at den 
er en viktig del av barnekulturen 
 
 

Barns læring gjennom lek 
 
Leken gir barn mange og varierte erfaringer og muligheter for læring: 

• Gjennom lek får barna erfaringer med å etablere og holde på vennskap og er en viktig 

arena for å lære hvordan man blir med i samvær med andre barn 

• Gjennom å være i ulike roller utvikler barn evnen til å se en sak fra flere sider og ta 

andres perspektiv 

• En viktig ferdighet er å slippe andre til – lære å lede og bli ledet 

• Lek krever og utvikler barns evne til å tenke og uttrykke seg. Å utrykke seg slik at 

andre forstår det en selv har til hensikt og også forstå andres språk er viktige 

redskaper i sosial samhandling. 

• Barn får utviklet evne til å tenke, eksperimentere og fantasere gjennom ulike former 

for lek 

Leken kan være med å gi mening i barns aktivitet, den bringer glede og humor og kan være 
kilde til barns opplevelse av mestring. 

 
 
Voksen tilrettelegging 
For å gi barna gode muligheter for å leke kreves det bevissthet blant de voksne om lekens 
betydning. Vi legger til rette for mye og god lek ved å 

✓ Organisere dagen slik at vi har lange lekeperioder uten mange avbrytelser. Disse er 

på morgen, før lunsj og ettermiddag. Det kan være både ute og inne. 

✓ Sørge for at barna har god plass og muligheter for variert og uforstyrret lek. Barna 

kan leke i forskjellige rom og kroker.  

✓ Rom, innredning og utstyr varieres etter barnas interesser, temaarbeid og utvikling i 

barnegruppa gjennom året 

✓ Sørge for påfyll og inspirasjon til leken ved å bruke fortellinger, opplevelser samt ha 

ting som utkledningsklær, tepper, puter og andre rekvisitter som barna kan bruke. 

✓ Voksne er tilgjengelig og kan hjelpe barn som trenger støtte for å komme inn i lek, 

hjelper til og viser hvordan konflikter kan løses. 

✓ Hjelper og gir inspirasjon til å komme i gang, tilby materiell.  

✓ Gir muligheter for at barn noen ganger kan leke uten avbrytelser fra andre. 
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Barnas mulighet til å organisere og styre egen lek 

Samtidig som voksne skal være tilgjengelig og engasjere seg i barnas lek, skal vi støtte barna i 
deres selvstendighet og kreativitet. Barna skal få vise initiativ, finne på, bestemme, løse 
konflikter og skaffe seg erfaring og sosial kompetanse gjennom dette. Balansen mellom 
voksen tilstedeværelse og barns selvstendighet i lek vil avgjøres av barnas modenhet og 
sosiale ferdigheter. 
 
 

Gruppearbeid 
Med stor barnegruppe og stor spredning med hensyn til modenhet og ferdigheter har vi 
valgt å dele barnegruppa i noen av aktivitetene. 
Hvordan gruppa deles vil variere ut fra aktivitet. Her tar vi hensyn til barnas utvikling, ikke 
nødvendigvis fødselsdato. Dette for å kunne tilrettelegge best mulig etter barnas behov. Det 
er en måte å sikre at aktiviteter og temaer er mest mulig tilrettelagt for den enkeltes 
modenhet og ferdigheter. 
I mindre grupper blir også den enkelte mer synlig og kan vies mer oppmerksomhet fra både 
voksne og andre barn.  
 
Gruppearbeid blir et viktig grunnlag for arbeid med sosial kompetanse:  
-man venter på tur 
-hører på hva andre sier 
-øver seg på å ha andres oppmerksomhet 
 
Vi deler også barna i grupper når vi har lesestund. 
 

   
 
   
Kreativitet      Undring og utforsking 
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ARBEID MED KULTUR OG FAG 

I arbeidet med kulturformidling og rammeplanens fagområder har vi fokus på uteaktivitet 
og kommunikasjon og språk. Vi har arbeidet med dette over flere år og funnet arbeidsmåter 
og områder vi mener er spesielt viktige for førskolebarns vekst og utvikling. 
Noe av det vi ønsker å oppnå er å gi barna opplevelser og erfaringer som er morsomme og 
fylt av glede. Videre ønsker vi å bygge opp under barnas egen identitet, og deres opplevelse 
av å være en del av fellesskapet i barnehagen. 
 
I arbeidet med kulturformidling, uteaktivitet og kommunikasjon og språk trekkes også andre 
fag og utviklingsområder inn. Vi kan nevne forming og kreativitet, bevegelse og dans, ta vare 
på og ta hensyn til hverandre, helse og motorisk utvikling. Disse områdene vil også være 
inspirasjon til og gi utfordringer til barnas lek. 
 

Kulturformidling på Storknøttan 
 
Arbeid med kulturformidling på ulike måter har stor plass i barnehagens hverdag, ved 
temaarbeid og ved markering av høytider og tradisjoner. Vi vektlegger å bruke mye tid, 
fordype oss og variere arbeidsmåter. 

Vi ser kulturformidling som en viktig kilde til  

• glede 

• bygging av identitet og tilhørighet 

• kunnskap om vårt nærmiljø og innblikk i verden utenfor 

 

Kultur i ulike sammenhenger 

Internasjonal kultur: Kommer inn via deltakelse i FORUT, gjennom musikk, mat, eventyr og 
litteratur. 

Nasjonal kultur: Vektlegge å arbeide med aktuelle markeringer som 17. mai og samefolkets 
dag + lokale arrangementer. Arbeide med folkeeventyr, språk, musikk, kunst. 

Lokalkultur: Omfatter Lofotnatur, viktige steder og kulturinstitusjoner, gode bærplasser, 
turplasser, akebakker, kirka, bibliotek, akvariet – havet og torsken, lokale eventyr og sagn, 
musikk. 

Barnekultur: Musikk for barn, sangleker, regelleker og barnas frilek. Barnehagens 
kulturformidling kommer til uttrykk i samlingsstunder, temaarbeid og i arbeid med 
tradisjoner og høytid. 

Kunst: Skape noe med hendene i ulike materialer. 

Litteratur: Formidles i samlingsstund, som fortelling, med konkreter eller dramatisering. 
Lesegrupper og spontan lesing. 

Musikk, dans og drama: Både voksenstyrt og spontant. Lytte og uttrykke glede gjennom 
bevegelse. Leke roller, kroppsspråk, dialog, vise for andre. 
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Uteaktiviteter  

Vi er i perioder høst og vår ute av barnehagen hver uke. I tillegg til den fysiske og 
grovmotoriske trening turene gir, er det også utfordring med tanke på lek: nye områder, 
materiell, og kanskje noen andre lekekamerater gir nye og varierte erfaringer. Vi har erfart at 
barna bruker sine sosiale ferdigheter på en positiv måte når vi er på tur: vente på hverandre, 
dele med hverandre av det man finner, passe på at alle har noen å leke med. 

Avhengig av vær og føreforhold kan vi ta lengre turer i Svolværmarka, for eksempel til 
Olsenbakken, Knuttjønna og Grønnåsen.  

 

Vi ønsker at barna skal: 

➢ Oppleve glede ved å være på tur 

➢ Lage og spise mat på tur 

➢ Leke og bruke i leken det man finner i naturen 

➢ Lære om gode holdninger i naturen og ta vare på naturen 

➢ Bruke/høste av naturen 

➢ Se, erfare og lære om forandringene i naturen 

➢ Utvikle motorikken, komme seg opp og frem i ulendt terreng 

➢ Erfare forskjellige typer vær og klær etter vær. 

➢ Få felles opplever som kan inspirere til lek og samtale 

➢ Bli nysgjerrige og undre seg sammen med hverandre og sammen med voksne 

➢ Få erfaring med bruk av kniv og sag 

 

    
      

Vann, snø, vær, vind og natur gir mange spennende opplevelser og erfaringer      
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Språk og kommunikasjon 

 
Barnas språklige ferdigheter er sentral i deres sosiale utvikling, deres evne til å forstå verden 
rundt seg og deres utvikling av lekeferdigheter og vennskap. 
 
Språklige ferdigheter: 

➢ begreper og forståelse og bruk av disse 

➢ uttale 

➢ å tørre å bruke språket 

➢ å fortelle og forklare  

➢ å kunne utrykke seg presist og sammenhengende 

 
I arbeid med språk og kommunikasjon vektlegger vi å skape et språkstimulerende miljø. 
Dette betyr at vi bevisst bruker dagligliv og tilrettelagte aktiviteter: 

• Voksne som er gode språklige forbilder og samtaler med barna, stiller spørsmål og 

justerer språk etter barnets nivå 

• Tilrettelegging og gjennomføring av hverdagsaktiviteter som måltid og påkledning der 

man samtaler, lytter og forteller, oppfordrer barna til å uttrykke ønsker og behov 

• Voksne som forteller historier, lytter og oppfordrer barna til det samme 

• Bruker samlingsstunder som øvingsarena for språkstimulerende tiltak: regler, sanger, 

lytte, fortelling og formidling på varierte måter 

•  Aktiviteter i delt gruppe slik at det blir plass til den enkelte for å uttrykke seg. 

• Ukentlige lesegrupper 

• Arbeid med kulturformidling som litteratur, eventyr, drama som gir inspirasjon til å 

bruke språk, utvider ordforråd og gir øvelse i å uttrykke seg sammenhengende 

• For de eldste barna: fokus på språkets form, lese- og skriveforberedende aktiviteter 

 
 

TEMAARBEID 
 
I løpet av barnehageåret har vi flere temaer vi arbeider med. Disse er felles for hele 
barnegruppa, men innholdet og måten vi arbeider på kan være forskjellig for de ulike 
gruppene. Noen av temaene og aktivitetene har tilknytning til tradisjoner og årstider. 
Varigheten kan variere noe ut fra barnas interesse og den tid vi har til disposisjon. 
Temaarbeidet blir synliggjort i periodeplaner. 
  
Hovedsakelig vil det spesielle temaarbeidet på høsten være konsentrert om nasjonal eller 
internasjonal kultur mens det på vinter/vår handler om lokalkultur – med utgangspunkt i 
havet. 
  



17 

 

 
Brannvern og brannøvelser er fast hver høst. Det samme er trafikkopplæring. 
 
Brannvern 

Hvert år i uke 38 arrangeres den nasjonale Brannvernuka. I den forbindelse jobber vi med 
brannvernopplæring i barnehagen, og samlingsstunder og aktiviteter har brannvern som 
tema. I dette arbeidet bruker vi materiell fra Bjørnis. I år som i fjor er vi så heldige å få besøk 
fra brannstasjonen i Svolvær.  
Vi har 2 brannøvelser i løpet av høsten. Barna blir kjent med lyden av brannalarmen og øver 
på å gå rolig ut av barnehagen. Vi samles på grusbanen og har opprop for å sjekke at alle er 
kommet ut. 
 

 
 
Trafikk 
Her har vi fokus på hente- og bringesituasjonen. Vi snakker om hvorfor barna alltid må sitte 
fastspent i bilstol når det brukes bil til og fra barnehagen. Videre at ingen barn kan gå 
utenfor porten uten i følge med voksne. 
På tur passer vi på å gå på siden av veien og å se oss godt for når vi skal krysse veien. 
 
Trafikk er fast tema på høstens foreldremøte. Her tar vi opp sikring i bil og sikkerhet i hente- 
bringesituasjonen. 
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FØRSKOLEGRUPPA - årshjul 

 
Førskolegruppa utgjør en egen gruppe i ulike aktiviteter gjennom året:  

• Turer (skoggruppe) 

• Samlingsstunder med språktrening 

 
Hovedfokus vil være på mestringsopplevelser, utvikling av språklige ferdigheter (lese- og 
skriveforberedende), praktiske ferdigheter og selvstendighet og samarbeid. 
 
Mål 

• Økt evne til å ha felles fokus og holde fokus over tid 

• Får økt språklig bevissthet 

• Forstår beskjeder og handler i tråd med instruksjoner 

• Samhandler og samarbeider med hverandre 

• Opplever mestring i ulike sammenhenger 

 

 

Arbeid med språklige ferdigheter 
 
Førskolegruppa har fra november egne samlingsstunder 1-2 dager pr. uke der vi arbeider 
med ulike temaer: 

• Rytme i ord og setninger 

• Rim - lære å rime på egen hånd 

• Lytte til dikt, fortellinger 

• Begreper: former og farger, egenskaper, preposisjoner, mengder, størrelser 

• Beskrive 

• Dele ord i stavelser 

• Bli kjent med bokstaver, lyder, tall og mengder 
 
 
Vi bruker ulikt materiell, leker, konkreter til historier, billedkort og spill. 
”Språksprell” er et opplegg som omhandler deler av det samme. Her henter vi også en del 
materiell. 
 

Jeg vet 
Dette er et opplegg utarbeidet av Bufdir. Målet er å gi barna trygghet på egen kropp og egne 
grenser, og dermed være med på å forebygge seksuelle overgrep, vold og mobbing. Vi ser på 
filmsnutter og snakker om det vi ser. Barna oppfordres til å snakke med en trygg voksen 
dersom de opplever noe som ikke er ok. 
Barnehage (jegvet.no) 

https://www.jegvet.no/barnehage
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Skoggruppa 
 
Skoggruppemetoden innebærer 3 elementer: Forberedelse, gjennomføring og etterarbeid  
 
Forberedelse:   
Bestemme fokus for tur og hva vi trenger å ha med i sekken for dette fokuset 
Bruke bok – lime bilder/tegne/skrive 
Pakke egen sekk etter pakkeliste 
Mål 

• Tør å stå frem i en gruppe og lytte til andre  

• Skape forventninger og motivasjon 

• Mestringsfølelse 
 

Gjennomføring av turen: 
Bruk av sanser til å erfare og oppleve i ulike sammenhenger og variasjoner i naturen 
Oppfordres til å prøve seg på nye motoriske utfordringer  
Legger til rette for at alle får mestringsopplevelser 
Tid og muligheter til å sette ord på opplevelser og spørsmål 
Mål 

• alle får mestringsopplevelser og opplever at de lærer seg nye ferdigheter 

• Barna deler opplevelser med hverandre og med de voksne 

 

Etterarbeid: 
Deling av erfaringer – alle deltar 
Gjenkalling: bruk av bilder/tegning/skrift i egen arbeidsbok 
Mål:   

• Øke oppmerksomhet og konsentrasjon 

• Få øvelse i å lytte til hverandre og i det å stå frem i en gruppe 

• Mestringsfølelse  

• Lære nye begreper 

• Fortelling blir til tekst 

 

Gjennom erfaringer i skoggruppa får de eldste barna varierte erfaringer med å delta i en 
beslutningsprosess, samarbeid og inkludering i praksis      
 
 
                                         

Overgang barnehage – skole 

Skolestarterne blir invitert til førskoledager på skolen, og det er ”store” og stolte barn som 
kommer til barnehagen etter noen timer i klasserommet. 
Skolen tar kontakt med barnehagen for å kunne planlegge skolestart og sammensetning av 
klassene. 
Dersom det er barn som trenger ekstra oppfølging og tilrettelegging i skolen blir det avholdt 
overgangsmøte mellom foreldre, barnehage og skole.  
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DAGSRYTME STORKNØTTAN  
 

07.15 Barnehagen åpner Barn og foreldre mottas i yttergangen 

 Frilek Barna velger selv sted og hva og hvem de 
skal leke med. 

08.40 Morgensamling og borddekking  

09.00 Frokost Håndvask. Ro og trivsel. Samtale. Smøre 
mat selv. Gi hjelp og få hjelp. Rydde etter 
seg. Normer og regler. 

09.45 Gruppeaktivitet / lesestund Barna deles i grupper. Arbeid med tema – 
forming, musikk, samtale, høytlesning. 
Gruppefølelse, vennskap. 

10.30 Påkledning Gruppa deles for å gi tid og ro. 
Selvstendighet – mestre selv. Gi og få hjelp. 

11.00 Utelek /tur Fysiske utfordringer: mulighet for å løpe, 
klatre, hoppe, bygge osv. Erfaring om 
skiftende vær og føre. Være en god venn og 
inkludere andre i lek. 

12.30 Måltid   
 Frilek 

 

14.30 Frukt og grønnsaker  

 Frilek inne eller ute  

16.15 Barnehagen stenger  

 
Samlingsstund/aktivitet  

Hver dag har vi samlingsstund før frokost. 
 
Innholdet har ulikt fokus. Det vil variere ut fra årstider, tradisjoner og tema. 
  

✓ Rim og regler 

✓ Historier formidlet på ulike måter 

✓ Lytting og samtale 

✓ Barna trekker kort med sanger eller bilder ut fra årstid og tema 

✓ Sanger, sangleker, regelleker og motoriske aktiviteter. 

 
Felles for disse samlingene er å fremme glede, gruppefølelse, mestring og øvelse i å holde 
felles fokus 
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”God helg” 
Noen fredager vil vi dele barnegruppa og gjennomføre helgevask og matlaging. Siden de 
fleste søler mye med vann når vi vasker så er antrekket for barna truse, herav begrepet 
trusegjengen. Da spiller vi vaskemusikk og vasker så vannet flyter. 
Før lunsj har vi felles samlingsstund, der en av de voksne dramatiserer et eventyr. 
Gjennom denne aktiviteten ønsker vi å gi barna opplevelse av å samarbeide, gjøre ting for 
fellesskapet og bidra positivt.   
 
ÅRET IGJENNOM 
På samme måte som dagen og uka har en fast rytme gjelder dette også for barnehageåret. 
Noen arbeidsområder vil gå igjen fra år til år, mens noe vil variere. Gjennom året arbeider vi 
parallelt med rammeplanens mål for basiskompetanse og de 6 fagområdene.  
 
Årstidene og forandringene i naturen: 
 
Høst 
Når det er høst er vi ute og ser på forandringene i naturen med farger, vær og naturens 
forberedelser til vinteren. Vi plukker forskjellige typer bær som vi tilbereder og sanker inn 
naturmaterialer som vi bruker i formingsaktiviteter. Som avslutning har vi høstfest der vi 
pynter og lager mat med høstens grønnsaker. 
Før mørketiden pynter vi lykter som vi tenner ute og inne. 
 
Vinter 
Vinterstid har vi mye fokus på lyset. Ute gjør vi vinterting, som aking, gå på ski, lage snømenn 
bygger snøhuler. Etter å ha observert sola for første gang i det nye året har vi solfest. Vi har i 
forkant jobbet med farger og lagd soler som vi pynter med og spiser solboller. På 
seinvinteren har vi fokus på lofotfisket/torsk i formingsaktiviteter, samlingsstunder og maten 
vi tilbereder. Vi dissekerer torsk og lager fiskekaker, helst ute på bål. 
 
Vår 
Vi er ute og ser på forandringene i naturen, nytt liv, innsekter og fugler som kommer tilbake.  
Det er igjen tid for mere tur. Vi har felles vårfest med Gunnhilds minnes barnehage. 
 
Sommer 
Vi er ute nesten hele dagen. Vi plukker blomster og lager buketter og blomsterkranser. 
Fotballbanene blir mye brukt, både til fotballspilling, sisten og andre leker. Håper på 
temperatur til bading og annen lek med vann.  
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Tradisjoner, høytider og fester 
 

Tradisjoner, høytider og fester er viktige for oss i Knøttene, dette innebærer at vi bruker lang 
tid til å forberede. Vi varierer i materialer og tilnærmingsmåter og gjør grundig forarbeid. 
Til høytidene som jul, påske og 17. mai blir det ingen feiring i barnehagen, likevel begynner vi 
å forberede i god tid i forveien med å snakke om høytidene, lage ting, øve på sanger o.l. 

 
Aktiviteter Dette skjer: 

Høstfest Vi lager kunst, invitasjoner, samler inn naturmaterialer til pynt, salter 
kjøtt, skreller og kutter grønnsaker til lapskausen. 

Advent Avgangskullet baker pepperkakehus der de bestemmer utseende, lager 
deig, kjevler, skjærer ut og pynter. 
Juleverksted: vi er delt i grupper, baker og lager fine ting. 
I samlingsstund henter vi brev fra nissen og leser disse høyt. 
4 og 5 åringene deltar på julevandring i kirka. 
Lucia: 13. desember. Vi inviterer foreldre til feiring. 
Nissefest: alle er kledd i rødt, vi koker grøt som vi tar med ut i skogen til 
nissen. Som takk setter nissen igjen en sekk med gode saker. 

Solfest Mens vi venter på sola lager vi soler av forskjellige materialer i solfarger 
som vi pynter med. Dagen etter at vi har sett sola feires dette med kakao 
og solboller med vaniljekrem. 

Karneval Forberedelsene starter 2-3 uker før feiringen. Vi lager forskjellige masker 
som pyntes med fjær, glitter, perler og diamanter, lenker i fine farger og 
pinata som på mystisk vis blir full av gode saker. Selve dagen kler vi oss 
ut, sminker oss, leker, danser og spiser god mat sammen med 
Småknøttan. Høydepunkt og avslutning er når vi slår i stykker pinataen.  

Påske Blir kjent med verdslige og religiøse påsketradisjoner, påskesymboler og 
påskefarger. 4 og 5-åringene drar i kirka, kler seg ut og er med på en 
vandring i påskeevangeliet. Fredag før den stille uke har vi påskelunsj. 

Vårfest Knøttene og Gunhild minnes barnehage bytter på å invitere hverandre på 
vårfest i forkant av 17.mai. Det serveres god mat. Når vi går til og fra øver 
vi på å gå i tog å synge 17. maisanger og roper Knøtteneropet. 

Sjørøverfest En dag i juni har vi sjørøverfest. Kanskje kommer piraten Sure-Petra og 
blir med oss på spennende skattejakt. 

Avslutningsseremonier Avgangskullet drar på dagstur, kanskje til Skrova? 
Til avslutningsseremonien kler to voksne seg ut som pensjonister som 
møtes og mimrer om avgangskullet. Barna får hver sin rose og diplom. 
Det er dekt festbord og serveres god mat. 

Bursdagsfeiringer Bursdagen markeres med flagg ute og ballonger i garderoben. I 
samarbeid med jubilanten lages krone, meny og lekeaktivitet velges. 
Selve gjennomføringen er en stor seremoni med mange elementer.  
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BARNEHAGERUTE 

 
Ifølge hovedtariffavtalen skal alle barnehagene ha 37,5 timer i året til felles planlegging og 
vurdering. Da holdes barnehagen stengt for barna. 
 
2 planleggingsdager avvikles i august (samme dager som skolen har planlegging) 
Første arbeidsdag etter nyttår er også planleggingsdag. 
 
2 dager er ikke fastlåst og kan brukes til kurs eller planlegging. 
 
 
 
 
Kontaktinformasjon: 
 
Knøttene barnehage       
Idrettsveien 21       
8300 Svolvær  
 
tlf. 76 07 18 88 
 
e-post: eva.tuer@lias.no  
 
hjemmeside: www.lias.no 
 
 
 
 


