
  
 

Oversiktsplan, temaarbeid                                               Ytre Hafstad barnehage 

 
Periode: 

 
August – september  

 
Tema: 

 
Tilvenjing, tryggleik og vennskap 

 
Utgangspunkt 
i 
rammeplanen: 

 
Kap 3, pkt 1: Barnhagen skal gje barna høve til å utvikle tillit til seg sjølv og andre.  
- alle barn skal oppleve at dei blir sett, forstått og respekterte, og få den hjelpa og 

støtta dei har behov for 
- legge til rette for omsorgsfulle relasjonar 
- legge til rette for eit miljø som ikkje berre gjer barna til mottakarar av omsorg, 

men som og verdset omsorgshandlingar til barna 
 
Kap 3, pkt 5: I barnehagen skal alle barn kunne erfare å vere viktige for 
fellesskapet og vere i positivt samspel med andre barn og vaksne.   
- leggje til rette for utvikling av vennskap og sosialt fellesskap 
barna skal få hjelp til å mestre balansen mellom å dekkje sine eigne behov og ta 
omsyn til andre. 
 
Kap 6. Barnehagen skal i samarbeid med foreldra leggje til rette for at barnet får 
ein trygg og god start i barnehagen. 
- tilpasse rutinar og organisere tid og rom slik at barnet får tid til å bli kjent, etablere 

relasjonar og knyte seg til personalet og andre barn 
- sørgje for tett oppfølging den første tida, slik at barnet kan oppleve tilhøyrsle og 

føle at det er trygt å leike, utforske og lære 

- sørgje for at barnet og foreldra får tid og rom til å bli kjende med andre barn og 
personale når eit barn byter avdeling 

 
Hovudmål: 

 
Alle barna skal kjenne seg trygge og trivast i barnehagen. 

 
Delmål: 
 

- Kvart barn skal bli sett og hørt av dei vaksne 
- Alle skal bli godt kjende med barn og vaksne på si avdeling 
- Legge til rette slik at alle har vener/leikekameratar 
- Barna skal bli bevisst sitt ansvar for å inkludere andre i sin leik 

- Barna skal bli trygge i miljøet i barnehagen; ute, inne og i barnehagen sitt 
nærområde 

 
Aktivitetar: 
 

 
Leikegrupper/leik og aktivitetar i mindre grupper ute og inne 
- spontane gruppeinndelingar ut ifrå barna sine ynskje 
- planlagde grupper som støtte for å: skape oversikt og tryggleik, bli kjende, 

etablere venskap, utvikle god leik 
 
Bøker, songar, rollespel og samtaler om venskap: 
- Kva er ein god ven? Korleis kan vi gjere venene våre glade? Kva må vi gjere for 

at alle skal ha nokon å leike med? Kva kan vi gjere når vi er ueinige? 
 
Namnesongar, leikar og songar som fremjar fellesskap og glede 
 
Lage familiehus med dei nye barna. Alle barna skal på samling få syne fram huset 
sitt med bilde av barnet og familien.  
 
Bruk av ”Du og eg og vi to” (Kari Lamer) og/eller «Kanin og pinnsvin».  
 
Tilby aktivitetar som gjev barna utfordringar, samhald og glede 
- byggeleik, rolleleik, forming, pusle, spel, leik og song, turar i nærmiljøet  

 
Legge til rette slik at barna får gå på besøk og møte vener frå andre avdelingar 

 
 
 


