
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PROGRESJONSPLAN 

OG KALENDER 

Tønsberg Montessori Barnehage 

www.montessori.vf.no 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

J e a n e t t  

A n n i e   B i r g i t t e 

L a w e n 

A g u s t i n 

L i l l   A i m e e 

E v a 

T o m m y 

M e t t e 

J o s e   L u i s 

R a k e l 

I r e n e 

 

Montessori Tønsberg 
Barnehage 

Oktober 2019 

Aamodt 

Andersen 

Gilli 

Guzman 

Heggeli 

Henriksen 

Johansen 

Leithe 

Muñoz 

Pilskog 

Soria 

 



 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barnehagen skal utarbeide en årsplan. I tillegg skal det 

utarbeides planer for kortere og lengre tidsrom og for 

ulike barnegrupper etter behov. Årsplanen er et 

arbeidsredskap for barnehagepersonalet og 

dokumenterer barnehagens valg og begrunnelser. 

Årsplanen kan gi informasjon om barnehagens 

pedagogiske arbeid til myndighetsnivåene, barnehagens 

samarbeidspartnere og andre interesserte. 

Styreren skal lede prosessen med å utarbeide årsplanen. 

Årsplanen skal fastsettes av barnehagens samarbeidsutvalg. 

Årsplanen skal vise hvordan barnehagen vil arbeide for å omsette 

rammeplanens formål og innhold og barnehageeierens lokale 

tilpasninger til pedagogisk praksis. Årsplanen skal blant annet 

vise hvordan barnehagen arbeider med omsorg, lek, danning og 

læring. Her må også progresjon tydeliggjøres. Det skal 

synliggjøres hvordan barns og foreldres medvirkning bringes inn i 

planleggingsarbeidet og hvordan barnehagen vurderer sitt 

pedagogiske arbeid. Det skal også fremkomme hvordan 

barnehagen arbeider med tilvenning av nye barn og ivaretar 

samarbeid og sammenheng med skolen. 
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Om barnehagen 
 

 

 

Tønsberg Montessori er to enkeltstående virksomheter 
bestående av barnehage og skole, beliggende på Jareteigen 
i Tønsberg kommune. Virksomheten har eksistert i 29 år og 
er godt etablert. Vi er en barnehage med barn fra 0-6 år og 
grunnskole fra 1. til 10. Trinn. Barnehagen har to avdelinger 
og er godkjent for totalt 54 barn: 

-Småbarnas hus 0-3 år, 15 barn.  

-Barnas hus 3-6 år, 36 barn.   

Som Montessoribarnehage følger vi Maria Montessoris 
pedagogiske prinsipper. Ved å forberede miljøet til barna, gi 
dem frihet til å velge sitt arbeid og materiell utformet for å 
møte deres utviklingsmessige behov, hjelper vi barna til 
konsentrasjon. Dette bidrar i sin tur til harmoni, selvtillit og 
hjelper barnet til å utvikle seg på veien mot selvstendighet og 
til å finne sin plass i samfunnet de er en del av. 

«..dette er grunnpillarene i montessoripedagogikken: Det 
positive menneskesynet, arbeidsmetodene, læringsmiljøet, 
læringsmateriellet, den voksnes rolle og helhetssynet på 
mennesket, barnet og verden». (Pedagogisk fagplan for 
montessoribarnehagen). 

Barnehagens visjon: «Barn og voksne viser hverandre vei og 
går den sammen» 

Ansatte i Barnehagen 

To barnehagelærere med Montessori utdanning. 

En barnehagelærer med grunnfag i teaterarbeid for barn og 
unge. 

En barnehagelærer med fordypning i utefag. 

En barnehagelærer. 

En fagarbeider med Montessori utdanning. 

En assistent med fagbrev. 

Fire assistenter. 

 

Om 
Barnehagen 

1 
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Lokaliteter 

I nordøst bak skolen er det et skogsområde der vi 

har en fast uteplass med gapahuk, utedo, bålplass 

og rikelig med muligheter for variert fysisk aktivitet. 

Skolegården benyttes både av skolens elever og 

barnehagens barn i utetiden. En del av plassen er 

asfaltert, her kan barna sykle, spille ball, etc. 

Lekeplassen er utformet med tanke på variasjon i 

forhold til lek og fysisk aktivitet. Om vinteren blir 

plassen brøytet, og snøhaugene blir til små 

akebakker. 

 

Småbarnas Hus holder til i første 

etasje i trebygningen. Denne avdelingen åpnet i 

august 2007. Lokalene er ombygget til et kjøkken 

og spiserom på 20 kvm, et lyst og oversiktlig 

oppholdsrom på 55 kvm, et eget soverom, samt 

garderobe og bad. På øst- og sørveggen er det en 

veranda som barna kan bruke. Småbarnas Hus 

har sitt eget uteområde, som er begrenset av et 

lavt gjerde mot resten av skolegården. Barna kan 

se hverandre og besøke hverandre, samtidig som 

småbarna kan få være for seg selv i trygge og 

oversiktlige omgivelser. 

 

Barnas Hus holder til i første etasje i 

murbygningen. Denne avdelingen benytter tre rom som 

hver har en størrelse på 52 kvm, hvorav det ene er kjøkken 

og spiserom. Avdelingen har også egen garderobe samt 3 

toaletter og en dusjnisje. Rommene er forbundet med 

hverandre og danner en helhet, der barna kan bevege seg 

fritt omkring. Utenfor det innerste rommet har vi en stor 

veranda som barna kan bruke og hvor det er plantekasser 

med en liten kjøkkenhage. Barnehagen benytter også 

gymsalen. Barna i Barnas Hus bruker uteområdet foran 

huset som lekeareal. Her leker de også sammen med 

skolebarna deler av utetiden og om ettermiddagene når 

SFO er ute. 
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Forebygging og tidlig innsats  

Kvalitet i oppvekst og opplæring  

Trafikksikker barnehage  

 

Tidlig innsats  

Tønsberg kommune har fokus på tidlig innsats og 

tverrfaglig samarbeid for å sikre at barn og familier 

som har behov for oppfølging får hjelp både i tidlig 

alder og i tidlig forløp av vansker.  

Arbeidet har som mål å skape økt handlingsrom for 

organiseringen av barnehagetilbudet, for slik å sikre et 

likeverdig tilbud. Dette arbeidet involverer barnehage, 

skole, helsetjenesten for barn og unge, PPT, Tiltak for 

funksjonshemmede, barnevernstjenesten og 

Incestsenteret.  

 
 

Hvordan vi arbeider for å nå disse målene: 

1. Vi bruker montessoriprinsippene som en 

pedagogisk plattform i barnehagen vår 

2. Vi har et høyt kvalifisert personale 

3. Vi har fokus på det psykososiale arbeidsmiljøet og 

arbeider for forutsigbarhet og stabilitet blant 

medarbeidere. 

4. Vi arbeider systematisk med språk 

5. Vi samarbeider med logopedtjenesten, PPT, BUP, 

Barnevernstjenesten, incestsenteret i Vestfold, 

helsestasjon og politiet 

 

2  

Kommunens mål 

og satsinger for 

Tønsberg 

barnehagene 
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Trafikksikker barnehage  

Tønsberg kommune er en trafikksikker kommune.  

Det arbeides med trafikksikkerhet i Tønsberg 

barnehagene fordi grunnlaget for holdninger til 

sikkerhet legges i barneårene og derfor må trafikk 

som tema starte tidlig. Voksne er rollemodeller og 

har ansvar for at barn og unge utvikler evne til 

refleksjon, risikoforståelse, til å ta andres perspektiv 

og til å samarbeide.  

 
 
 
 

Hvordan vi arbeider for å nå disse målene:  

 

▪ Barnehagen har integrert trafikksikkerhet som 
en del av barnehagens omsorgs- og 
opplæringsarbeid, og er nedfelt i barnehagens 
årsplan 

▪ Barnehagen innhenter skriftlig tillatelse fra 
foreldre dersom barnehagen skal ta med deres 
barn i buss, taxi eller privatbil 

▪ Trafikksikkerhet er et tema som tas opp med 
foreldrene på foreldremøter og 
samarbeidsutvalget 

▪ Barnehagen gjennomfører jevnlige 
risikovurderinger knyttet til trafikksikkerheten 
ved barnehagen parkeringsplassen og trafikk 
utenfor barnehagens område 

▪ Barnehagen informerer foreldrene hvilken rutine 
som gjelder på parkeringsplassen og i trafikken 
utenfor barnehagens område 
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Barnehage-enhetens Satsningsområder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Barnehagens 

Satsnings-

områder 

▪ Implementering av Rammeplan for barnehagen 

med Fagplan for Montessoribarnehagen som 

supplement.   

▪ Barnehagene et godt stede å være – for barn, 

forelde og ansatte.  

− Barns psykiske helse. 

− Barnehagenes psyko-sosiale miljø.  

− Alle har venner i Tønsberg Montessori. 

− Relasjonskompetanse. 

▪ Tidlig innsats. 

− Forebyggende arbeid mot mobbing.   

Handlingsplan mot mobbing i barnehage, 

Tønsberg Kommune 

− Forebyggende arbeid mot vold og overgrep 

- “du ser det ikke før du tror det”. 

 Barneverntjenesten, Tønsberg Kommune 

▪ Styrke samarbeidet med skolen innad i enheten. 

▪ Strategi «Montessori2030» 

− Bærekraftsmål 12: Kompostering og 

egenproduksjon av mat. 

 

3 

https://www.tonsberg.kommune.no/_f/p4/ia82d879b-5aaa-461e-87e8-2f03c63d4380/handlingsplan-mot-mobbing-i-barnehagen.pdf
https://www.tonsberg.kommune.no/_f/p4/ia82d879b-5aaa-461e-87e8-2f03c63d4380/handlingsplan-mot-mobbing-i-barnehagen.pdf
https://www.tonsberg.kommune.no/barnehage-skole-og-familie/familie/barneverntjenesten/
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Barnehages mål   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Trygg tilvenning: 

 

Når du er ny i barnehagen: 

Vi inviterer til oppstartsamtaler for nye 
foreldre, og til å komme på flere besøk 
i barnehagen med barnet før oppstart. 
Foreldrene får tilbud om at vi kommer 
på hjemmebesøk i forkant av at barna 
begynner i barnehagen. Dette for å 
skape trygghet for barna. 

  

Når du skal over i ny avdeling: 

En kjent voksen blir med barna på 
besøk på ny avdeling. Dette gjøres til 
barnet er trygg på nye omgivelser. En 
kjent voksen er med barna når de 
begynner på ny avdeling. 

  

Når du skal begynne på skolen: 

Vi samarbeider tett med skolen. 
Barna besøker skolen en del på 
våren, og blir kjent med hvordan det 
er der før de begynner. Foreldrene 
inviteres til individuelle samtaler med 
rektor når de har søkt skoleplass. Vi 
samarbeider tett med skolen, og har 
flere felles arrangementer i løpet av 
året. 

 

Barnehagens 

mål 
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Alle barn skal bli sett 
og ivaretatt 

 

“I det første utviklingstrinnet har barnet 
en mental kraft som er helt ulik fra dets 
mentale evner senere i livet. 
Montessori kalte denne kraften for det 
absorberende sinn. I denne perioden 
av livet lærer barnet ikke på en bevisst 
måte, men absorberer inntrykk fra 
omgivelsene sine. Utviklingen av 
barnets fysiske og intellektuelle evner 
og ferdigheter simpelthen skjer mens 
barnet lever blant andre mennesker. 
Det lille barnet lærer for sin egen skyld 
og er drevet av indre motivasjon. 
Montessoripedagogens oppgave er å 
forberede miljøet og gjennom dette 
sørge for at barnet har tilgang til de 
tingene og den kunnskapen det trenger 
for å fungere i denne verden. 

 

 

 

 

Det viktigste aspektet i denne 
sammenhengen er at barnet må få lov 
til å samle erfaringer og gjøre 
oppdagelser på egenhånd. Det kan 
ikke lære gjennom andre, bare ved å 
erfare selv. Barnets streben etter 
selvstendighet er svært fremtredende i 
småbarnsalderen og trenger å bli 
støttet og respektert.” 

(montessorinorge.no) 
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Danning 

gjennom 

omsorg, lek 

og læring 

Danning gjennom omsorg, lek og læring  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Rammeplan barnehager  

▪ Barnehagen skal i samarbeid 
og forståelse med hjemmet 
ivareta barnas behov for 
omsorg og lek, og fremme 
læring og danning som 
grunnlag for allsidig utvikling. 
 

▪ Barnehagen skal fremme 
demokrati, mangfold og 
gjensidig respekt, likestilling, 
bærekraftig utvikling, 
livsmestring og helse.   

 

5 
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For å nå disse målene skal vi:    

 

• Opptre som rollemodeller for hvordan vi snakker 
med og tar vare på andre mennesker og miljøet 
rundt oss. 
 

• Arbeide med praktiske hverdagsøvelser for at 
barnet skal oppleve å ta vare på seg selv, andre 
og miljøet   
 

• Gi presentasjoner i harmoni og høflighet for å 
lære sosiale omgangsregler som for eksempel 
hvordan man ber om hjelp, hvordan man 
konverserer, hvordan man bærer materiell osv.  
 

• Oppmuntre barna til å hjelpe og støtte 
hverandre. 
  

• Gi barna opplevelser både gjennom materiell, 
sang, historiefortelling, rim og regler, bøker og 
utflukter for å gjøre dem kjent med sin egen og 
andres kultur. 
  

• Ta opp problemstillinger barna kommer opp i og 
la dem oppleve å bli hørt og få mulighet til å 
løse problemene sine selv eller med 
voksenstøtte. 
   

• Ha et innemiljø med fokus på bevegelse og 
frihet til å gjøre selvstendige valg. 
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Barns 

medvirkning

  

Barns medvirkning   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Rammeplan for barnehager:  
 
▪ Barn i barnehagen har rett til å 

gi utrykk for sitt syn på 
barnehagens daglige 
virksomhet. 
 

▪ Barn skal jevnlig få mulighet til 
aktiv deltakelse i planlegging og 
vurdering av barnehagens 
virksomhet.   

▪ Barnehagen skal være bevisst 
på barnas ulike uttrykksformer 
og tilrettelegge for medvirkning 
på måter som er tilpasset 
barnas alder, erfaringer, 
individuelle forutsetninger og 
behov.   

 

6 
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For å nå disse målene skal vi:  

 
 

▪ Legge det fysiske miljøet til rette for 
barn ved at alt er i barnehøyde og 
tilpasset barnehender både av 
materiell og hjelpemidler.  

▪ Vi tar utgangspunkt i barnas sensitive 
perioder når vi legger til rette det 
fysiske miljøet og materiell for barna.  

▪ Vi tilbyr aktiviteter på bakgrunn av 
observasjon av gruppen og 
enkeltbarns interesser og behov. 

▪ Vi tar barnas uttrykk på alvor gjennom 
å tolke barnas signaler selv om de 
ikke har språklig eller emosjonell 
modning til 

▪ Barna er aktive i sin egen hverdag og 
har frihet til å velge:  
 

− Hva de skal arbeide med.  

− Hvor de skal arbeide.  

− Hvem de skal arbeide med.  

− Hvor lenge de skal arbeide.  

 

• å uttrykke sine behov verbalt  
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Samarbeid med barnas hjem 
  Rammeplan for barnehager  

 
 

▪ Barnehagen skal i samarbeid og 
forståelse med hjemmet ivareta barnas 
behov for omsorg og lek, og fremme 
læring og danning som grunnlag for 
allsidig utvikling, jf. barnehageloven § 1  

 

▪ Barnehagen skal legge til rette for 
foreldresamarbeidet og god dialog med 
foreldrene. Foreldresamarbeidet skal 
både skje på individnivå, med 
foreldrene til hvert enkelt barn, og på 
gruppenivå, gjennom foreldrerådet og 
samarbeidsutvalget  

 

7 
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▪ Tilby foreldresamtaler to ganger i 
året. I tillegg legger vi til rette for at de 
som trenger, eller ønsker det, kan ha 
samtaler utenom dette også. 

▪ Invitere til to foreldremøter i året.  

▪ I samarbeid med FAU invitere alle 
foreldrene til arrangementer i 
barnehagen som: damenes aften, 
herrenes aften, luciamarkering, 
juletrefest, påskelunsj og 
sommerfest.  

 

For å nå disse målene skal vi: 
 
 

▪ Invitere foreldrene til å delta aktivt og 
komme med innspill.  

▪ Sørge for at det velges representanter 
til FAU (Foreldrenes Arbeidsutvalg).  

▪ Sørge for at det velges representanter 
til SU (Samarbeidsutvalget).  

▪ Invitere foreldrene til de eldste barna 
på bondegårdsbesøk.  

▪ Invitere til dugnad hvor foreldrene kan 
være med og bidra til barnas 
hverdag. 

▪ Bruke MyKid og Transparent 
Classroom som informasjonskanaler 
for å gi viktig informasjon og dele 
bilder og annen pedagogisk 

dokumentasjon.  
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Fysisk miljø som fremmer alle barns utvikling 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rammeplan for barnehage 

  
 

▪ Barnehagen fysiske miljø 

skal være trygt og 

utfordrende og gi barna 

allsidige 

bevegelseserfaringer.  

 

FYSISK 

MILJØ SOM 

FREMMER 

ALLE 

BARNS 

UTVIKLING 

8 
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For å jobbe etter dette skal vi:  

 

▪ Innrede miljøet slik at barnets 
naturlige utvikling blir 
understøttet. 
 
 

▪ Sørge for allsidig 
bevegelseserfaring gjennom å 
ha trapper, kupert terreng, 
være i gymsalen, ferdes i 
skogen. 
 
 

▪ Gi tid og rom for å utforske det 
tilrettelagte miljøet og naturen 
rundt oss. 
 
 

▪ Tilpasse møbler, innredning og 
de fysiske omgivelsene til 
barnas kropp og fysikk. 
 
 

▪ Observere barna kontinuerlig 
slik at vi hele tiden kan 
imøtekomme barnet progresjon 
og behov. 
 
 

▪ Alt barnet trenger står klart og 
på fast plass. 
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Inkluderende felleskap med plass til det enkelte barn  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Rammeplan for barnehage  

 
• Alle skal ha like muligheter til å bli 

sett, hørt og oppmuntret til å delta i 
felleskap i alle aktiviteter i 
barnehagen.  
 
 
 

• Barnehagen skal gi rom for ulike 
forutsetninger, perspektiver og 
erfaringer og bidra til at barna, i 
felleskap med andre, utvikler et 
positivt forhold til seg selv og tro på 
sine egne evner.  
 
 
 

• Barnehagen skal bidra til at alle 
barn føler seg sett og anerkjent for 
den de er, og synligjøre den 
enkeltes plass og verdi i 
fellesskapet. 
 
 

• Barnehagen skal bidra til å utvikle 
toleranse, interesse og respekt for 
hverandre og for mennesker med 
ulik kultur, religion, funksjonsnivå, 
kjønn, livssyn, etc. 

 

INKLUDERENDE 

FELLESKAP 

MED  

PLASS  

TIL DET 

ENKELTE  

BARN 

9 
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For å jobbe med dette skal vi:     

 

▪ Se hvert enkelt individ og møte det på dets eget 
nivå i hverdagen. 
 

▪ Fremme hvert barns egenskaper og kompetanse 
som ressurser for felleskapet. 
 

▪ Sammen tar vare på miljøet og setter fokus på at 
alle har en verdifull rolle, de voksne er rollemodeller. 

 

▪ Være en omsorgsperson med et fang til alle. 

 

▪ Sørge for at barnet får jobbe uforstyrret og fokusert 
med selvstendig arbeid. 

 

▪ Legge til rette for aktiviteter for enkelt individer og 
for samspill i grupper, materiellet gir mulighet for 
eget arbeid og gruppearbeid. 
 

▪ Tilby kjønnsnøytralt materiell. 

 

▪ Markere høytider og kulturelle hendelser som tar 
sted i barnets liv.   
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Sosial kompetanse  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SOSIAL KOMPETANSE 

I Tønsberg barnehagene skal barna 
være en del av, og bidra til, et trygt 
fellesskap. Her skal de erfare i samspill 
med andre og utvikle sosial 
kompetanse.  
  

Fra rammeplan for barnehager:  
  

Sosial kompetanse er en forutsetning for å fungere 
godt sammen med andre og omfatter ferdigheter, 
kunnskaper og holdninger som utvikles gjennom 
sosialt samspill.   
Barnas selvfølelse skal støttes, samtidig som de 
skal få hjelp til å mestre balansen mellom å ivareta 
egne behov og det å ta hensyn til andres behov.  

 

 

• Støtte barnas initiativ til samspill og bidra til at alle kan få leke med 
andre, oppleve vennskap og lære å beholde venner. 

▪ Støtte barna i å ta andres perspektiv, se en sak fra flere synsvinkler 
og reflektere over egne og andres følelser, opplevelser og 
meninger.  

▪ Støtte barna i å sette egne grenser, respektere andres grenser og 
finne løsninger i konfliktsituasjoner.  
 

 

0 1 
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For å jobbe med dette skal vi:  

 

▪ Jobbe med “Harmoni og 
høflighet”, aktiviteter som 
fremmer flyt og harmoni i 
fellesskap. Vi hjelper barna til å 
leve i harmoni med seg selv, 
andre og omgivelsene, samt gi 
modeller for sosial 
samhandling gjennom for 
eksempel rollespill. 

▪ Arbeide med praktiske 
hverdagsøvelser slik at barnet 
opplever konsentrasjon og det 
å ta vare på seg selv, andre og 
omgivelsene. 

▪ Støtte barn i konfliktløsning 
ved å veilede barna til å fortelle 
sin versjon, lytte til andre. 

▪ Oppmuntre barna til å hjelpe 
hverandre. 

▪ Være gode rollemodeller for 
barna 
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Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole  

  God sammenheng skal 
ivareta barnets behov 
for trygghet i 
overgangsprosessen og 
bidra til at opplæringen 
er tilpasset enkeltbarnet 
allerede fra første 
skoledag. (fra veileder: 
fra eldst til yngst) 

 

 

 

 

 

Fra rammeplan for 
barnehager: 

Barnehagen skal legge til rette 
for at de eldste barna har med 
seg erfaringer, kunnskaper og 
ferdigheter som kan gi dem et 
godt grunnlag og motivasjon 
for å begynne på skolen. 
Barnehagen skal bidra til at 
barna kan avslutte 
barnehagetiden på en god 
måte og møte skolen med 
nysgjerrighet og tro på egne 
evner. 

 

Samarbeid og 

sammenheng 

mellom 

barnehage og 

skole 

1 1 
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For å jobbe med dette skal vi: 

▪ Gi tilbud om 
informasjonsoverføring fra 
barnehagen til skolen, 
skjema fylles ut i fellesskap 
med foreldre og gis skolen 
innen 1.mai. 

 

▪ Besøke Tønsberg 
Montessoriskole etter 
vinterferien og fram til 
sommerferien siste året de 
er i barnehagen. 

 

▪ Barn kan etter hvert være 
på skolen, også før 
sommeren, ettersom de 
føler seg trygge der. 
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Fra Rammeplan for 
barnehager:   

Dokumentasjon av det 

pedagogiske arbeidet skal inngå i 

barnehagens arbeid med å 

planlegge, vurdere og utvikle den 

pedagogiske virksomheten. 

Kunnskap om barnegruppens og 

enkeltbarns trivsel og allsidige 

utvikling er viktig for å gi alle barn 

et tilrettelagt tilbud i tråd med 

barnehageloven og rammeplanen. 

 

Planlegging, 

Dokumentasjon 

og Vurdering 

Planlegging, dokumentasjon og vurdering  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 2 
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For å nå disse målene skal vi:  

 
▪ Planlegge, dokumentere og 

vurdere barnehagens 
pedagogiske virksomhet hver 
14. Dag gjennom å ha 
personalmøte en gang i 
måneden, og avdelingsmøte to 
ganger i måneden. 

 

▪ Vi tar i bruk Transparent 
Classroom for å planlegge, 
dokumentere og vurdere 
barnas trivsel og utvikling. 

 

▪ Årsplanen evalueres årlig og 
både pedagogene og 
assistentene er kjent med og tar 
del i utarbeidelse av årsplanen. 

 

▪ Vi bruker kvalitetsveileder for 
Montessoriskoler og 
barnehager for egenvurdering 
mtp montessoripedagogikk.  

 

▪ I foreldreundersøkelsen 
som gjennomføres årlig, 
får foreldre og foresatte si 
sin mening om 
barnehagetilbudet, barnas 
trivsel og samarbeidet 
mellom hjem og 
barnehage.  Undersøkelse
n har omtrent 30 spørsmål 
som tar for seg tema 
om barnets trivsel og 
utvikling, samarbeidet med 
barnehagen, informasjon 
og tilfredshet med lokaler 
og 
utearealer. Undersøkelsen 
er anonym, og utføres 
mellom 1. november til 
20.desember. 

Foreldreundersøkelsen i 
barnehage - Udir 

 

https://www.udir.no/tall-og-forskning/brukerundersokelser/foreldreundersokelsen-i-barnehage/
https://www.udir.no/tall-og-forskning/brukerundersokelser/foreldreundersokelsen-i-barnehage/
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Progresjonsplan for det syv fagområdene  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progresjons- 

plan  

   

for de syv  

fagområdene  
 

 

KOMMUNIKASJON 
SPRÅK 
TEKST 

▪ Oppdage språket som et kommunikasjonsmiddel 
▪ Oppmuntre muntlig og med kroppsspråk til å forstå og bli 

forstått av andre og til å uttrykke følelser og ønsker i 
hverdagen. 

▪ Ha et variert språkmiljø der barna får mulighet til å 
oppleve glede ved å bruke språket og over å 
kommunisere med andre. 

▪ Anerkjenne og bruk de grunnleggende reglene for 
kommunikasjon (øyne kontakt, ta hensyn, vent tur …). 

▪ Tilnærming til de tradisjonelle eventyr, sanger, dikt og 
historier.   

▪ Barna inkluderes i språkstimulerende aktiviteter og 
utvikler sitt språk ved bruk av blant annet 
montessorimateriellet 

▪ De voksne hjelper barna til å sette ord på følelsene sine. 

 

▪ Alt skal bidra til å gi rike språkopplevelser for barna.   
▪ Etablert levende språkmiljø med mange tre stegs 

leksjoner for å lære ord og begreper, med fortellinger, 
høytlesing, dikt og sang.  

▪ Muntlig språk er hovedingrediensen i daglig 
kommunikasjon.  

▪ Arbeide med språkstimulering i form av 
litteraturformidling, synliggjøring av tekst, symboler og 
bruk av montessorimaterialet.  

▪ Arbeide for å verdsettelse og berikelse av språket.  
▪ Vi forbereder for kreativ skriving og total leseforståelse 

ved bruk av montessorimaterialet. 

 

PROGRESJONSPLAN FOR 
DE SYV FAGOMRÅDENE 

Progresjonsplanen beskriver 

hvordan barnehagen arbeider med 

de syv fagområder som er 

beskrevet i rammeplan for 

barnehagens innhold og oppgaver. 

Fagområdene vil sjelden opptre 

isolert. Flere områder vil ofte være 

representert samtidig i 

temaopplegg og i 

hverdagsaktiviteter.   

▪ Barna skal utfolde 

skaperglede, undring og 

utforsking 

 

▪ Barna skal utvikle 

grunnleggende 

kunnskaper og 

ferdigheter. 

 

▪ Barnehagen skal støtte 

barns nysgjerrighet, 

kreativitet og vitebegjær 

og gi utfordringer med 

utgangspunkt i barnets 

interesser kunnskaper og 

ferdigheter. 

 

1

5
0
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 å

r 
3
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r 
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KROPP 
BEVEGELSE 
HELSE 

0
-3

 å
r 2

▪ Ha ro og gode rutiner for av- og påkledning. 

▪ Oppleve trivsel, glede og mestring ved allsidig 

bevegelseserfaringer inne og ute. 

▪ Barna deltar i matlagingsaktiviteter daglig. Vi har 

fokus på hva som er godt og sunt for kroppen vår. 

▪ Fokus på øvelsen «gå på linja» for å hjelpe barna i å 

trene likevekt og balanse.  

▪ Bruk av gymsalen for å gjennomføre motoriske 

aktiviteter der barna kan: krabbe, hoppe, løpe, klatre, 

ølle …  
▪ Utvikle gode rutiner for hygiene (håndvask og pusse 

tenner). 

3
-6

 å
r 

KUNST 
KULTUR 
KREATIVITET 

▪ Utvikling av den kreative tendensen ved 

aktiviteter som fremmer en naturlig 

nysgjerrighet hos barna gjennom et 

morsomt miljø. 

▪ Tilgang til materiell for at de kan utfolde seg 

estetisk. 

▪ Års kunstprosjekt der barna bruker 

verktøyene til å uttrykke seg og 

kommunisere gjennom kunsten. Barna 

nyter, utforsker, uttrykker og bruker 

forskjellige teknikker og kunstneriske 

materialer. 
▪ Musikk for utfoldelse, lage musikk, danse, 

synge bevegelsesleker og dramatisering.   

▪ Ha tilgjengelig materiell og la barna få 
erfaring med å uttrykke seg på forskjellige 
måter, samt at de opplever skaperglede.  

▪ Vi legger til rette for formingsaktiviteter med 
forskjellige materialer og knytter også 
formingsaktiviteter opp mot høytider. 

▪ Musikk jobbes med daglig ved bruk av ulike 
rytmeinstrumenter, sang og dans. 

3 

0
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 å
r 

3
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 å
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3
-6

 å
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• Turer i skogen og nærmiljøet og 

observerer endringer i naturen som 

ulike typer vær og forandringer i 

årstider. 

• Observasjon og erfaring i naturen inn 

og ute. 
 

▪ Bruke skogen og nærmiljø, la barna få 

gode naturopplevelser og kjennskap til 

naturen. Barna skal få bruke alle 

sansene til og utforske naturen og 

ulike værtyper når vi er ute. 
 

0
-3

 å
r 4 NATUR 

MILJØ 
TEKNIKK 

▪ Anerkjennelse av sin egen kropp (motoriske 
ferdigheter og begrensninger).  

▪ Fremme global bevegelse. Det fysiske miljøet er 
tilrettelagt for at barna utvikler koordinerte, forsettlige 
og frie bevegelser.  

▪ Tilby aktiviteter og utfordringer som fremmer øye-
hånd koordinasjon og fine motoriske bevegelser. 

▪ Anskaffelse av gode rutiner og vaner i forhold til mat, 
hvile, påkledning og orden. 

▪ Ha en positiv holdning til omsorg og hygiene av 
kroppen, som starter om grunnleggende helsevaner 
og velvære. 

▪ Bruk av gymsalen for å fremme grov- motoriske 

ferdigheter. 
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ETIKK 
RELIGION 
FILOSOFI 

0
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3
-6
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NÆRMILJØ 
SAMFUNN 6 

▪ Bidrar til at barna blir kjent med samfunnet 
gjennom opplevelser og erfaringer i 
nærmiljøet.  

▪ Barna skal oppleve at de er en aktiv part og 
må bidra til felleskapet i barnehage samtidig 
som de blir respektert og møtt på egne 
behov. 

▪ De blir kjent med den samiske kulturen. 

▪ Bidrar til at barna blir kjent med samfunnet 

gjennom opplevelser og erfaringer i 

nærmiljøet. 
▪ Barna skal oppleve at de er en aktiv part og 

må bidra til felleskapet i barnehage samtidig 
som de blir respektert og møtt på egne 
behov. 

▪ De blir kjent med den samiske kulturen. 

▪ Tilknytting til bibliotekene i nærområdet.  

0
-3

 å
r 5 

▪ Barnehagen bidrar til at barna utvikler 

interesser og respekt for hverandre i et 

inkluderende miljø. 

▪ Markerer kristne høytider og andre 

religioner som er representert i 

barnegruppen 

▪ Vi undrer oss over det vi ser og 

opplever sammen med barna. 
 

0
-3

 å
r 

• Barna lærer å ta være på seg selv, 

det fysiske miljøet og andre. 

• Opplever vennskap og verdiene 

som vennskap bygger på: likeverd, 

respekt og konfliktløsning.  

• Markerer kristne høytider og andre 

religioner som er representert i 

barnegruppen 
 

3
-6

 å
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7 ANTALL 
FORM 
ROM 

0
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3
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▪ Fremme den matematiske utviklingen 

gjennom presentasjoner og bruk av 

materiellet.  

▪ Gi barna mulighet til å utforske og 

eksperimentere med størrelser, vekt og 

volum. 
 

▪ Barna får utforske mengder, tall, størrelser og 
desimalsystemet ved hjelp av materiell. Vi 
jobber med konkreter, for å bygge opp 
forståelsen for abstrakte begrep. 
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JANUAR 

FEBRUAR
R 

MARS 

APRIL 

MAI 

2 
0 
2
1 

01. Første nyttårsdag. Barnehagen er stengt. 
22. Planleggingsdag, Barnehagen er steng. 

 

 

12. Karneval og fastelavn. 
19. Planleggingsdag Barnehagen er stengt. 

 

Herrenesaften i Små Barnas Hus. 
Damenes aften i Barnas Hus. 
Påskekos. 
Uke 13. Påskeferie. Barnehagen er stengt. 
 

5. 2 Påskedag. Barnehagen er stengt.  
Foreldresamtaler. 
 

10. Planleggingsdag Barnehagen er stengt. 
13. Kristi Himmelfartsdag 
17. Nasjonaldag. Barnehagen er stengt. 
24. 2 Pinsedag. Barnehagen er stengt. 

Sommerkos og sommeravslutning 
 

JUNI 

 

1 1 2 3 4 5

2 6 7 8 9 10 11 12

3 13 14 15 16 17 18 19

4 20 21 22 23 24 25 26

5 27 28 29 30 31

5 1 2

6 3 4 5 6 7 8 9

7 10 11 12 13 14 15 16

8 17 18 19 20 21 22 23

9 24 25 26 27 28 29

9 1

10 2 3 4 5 6 7 8

11 9 10 11 12 13 14 15

12 16 17 18 19 20 21 22

13 23 24 25 26 27 28 29

14 30 31

14 1 2 3 4 5

15 6 7 8 9 10 11 12

16 13 14 15 16 17 18 19

17 20 21 22 23 24 25 26

18 27 28 29 30

18 1 2 3

19 4 5 6 7 8 9 10

20 11 12 13 14 15 16 17

21 18 19 20 21 22 23 24

22 25 26 27 28 29 30 31

23 1 2 3 4 5 6 7

24 8 9 10 11 12 13 14

25 15 16 17 18 19 20 21

26 22 23 24 25 26 27 28

27 29 30
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  2 
0 
2
1 

JULI 

AUGUST 

SEPTEMBER 

OKTOBER 

NOVEMBER 

SOMMERFERIE – Barnehagen er stengt 

2 og 3. Planleggingsdager. 
4- 20. Tilvenningsperiode for nye barn. 
 

Foreldremøte. 
Uke 38. Brannvernuke. 
Brannøvelse. 
Aktivitets dag. 

 

Førstehjepskurs for ansatte. 
Foreldresamtaler 
Høstfest  
24. FN Dagen. 
 

Foreldresamtaler  
Herrenesaften 
Damenes aften. 

 

Nissefest 
Luciamarkering. 
Julekos  
Julelunsj  
 

 DESEMBER 

 

1 2 3 4 5 6 7 27

8 9 10 11 12 13 14 28

15 16 17 18 19 20 21 29

22 23 24 25 26 27 28 30

29 30 31 31

1 2 3 4 31

5 6 7 8 9 10 11 32

12 13 14 15 16 17 18 33

19 20 21 22 23 24 25 34

26 27 28 29 30 31 35

1 35

2 3 4 5 6 7 8 36

9 10 11 12 13 14 15 37

16 17 18 19 20 21 22 38

23 24 25 26 27 28 29 39

30 40

1 2 3 4 5 6 40

7 8 9 10 11 12 13 41

14 15 16 17 18 19 20 42

21 22 23 24 25 26 27 43

28 29 30 31 44

1 2 3 44

4 5 6 7 8 9 10 45

11 12 13 14 15 16 17 46

18 19 20 21 22 23 24 47

25 26 27 28 29 30 48

1 48

2 3 4 5 6 7 8 49

9 10 11 12 13 14 15 50

16 17 18 19 20 21 22 51

23 24 25 26 27 28 29 52

30 31 1

K
A

L
E

N
D

E
R
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Om årsplanmalen  
 

Arbeidet med denne årsplanen har vært 

et stort felles prosjekt for alle de ansatte 

i hele barnehagen. Vi startet høsten 2018 

med å drøfte våre eksisterende planer. Vi 

jobbet sammen for at alle i barnehagen 

skulle få et faglig løft. Vi ville at alle skulle 

kjenne til, å eie innholdet i Rammeplanen 

for barnehagen som styringsdokument 

for alle våre planer. Dette med 

Pedagogisk fagplan for 

Montessoribarnehagen som et viktig 

supplement til Rammeplan.  Vi så at vi 

jobber grundig med Rammeplanens syv 

fagområder i det metodiske arbeidet i 

Montessoripedagogikken. Foreldrene 

har vært invitert til deltakelse i å komme 

med innspill til denne planen. Det har 

flere valgt å gjøre i mange fine samtaler 

med oss. Alle ansatte har deltatt aktivt på 

personalmøter, planleggingsdager, 

sammen i grupper, og individuelt. 

Arbeidet med denne planen har pågått i 

ett år. I denne tiden har vi sammen laget 

et arbeidsdokument vi er stolte av, som 

vi gleder oss til å ta fatt på sammen. 

Denne planen skal evalueres til våren 

2021. Tusen takk til engasjerte foreldre 

og ikke minst fantastiske medarbeidere 

som med stor faglig innsikt har lagt ned 

mye arbeid med denne årsplanen. 

Spesiell takk til kreativ utvikler av malen 

Agustin Guzmán Lores. 

Mette Leithe. Styrer, og ansvarlig for 

utarbeiding av årsplan. 

 

 


