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Om Kube 2. Gruppedeling og organisering 
Kube 2 er omgrepet vi nyttar om avdeling 3 og 4. Barna er født i 2014 (Førskulegruppa), 2015 og 

2016. Det fysiske rommet består av to avdelingsrom og 4 grupperom. På kuba er vi 37 barn og 

sju tilsette kvar dag. Vi deler hovudsakelig barnegruppa inn i fire mindre grupper, avhengig av 

kva dag det er. I gruppene jobbar vi med aktivitetar og opplegg knytt til ulike fagområde, tema 

og prosjekt.  

Torsdag og fredagar deler vi i grupper på tvers av aldersgruppene. I desse gruppene har vi fokus 

på relasjonar barna seg i mellom og relasjonar mellom barn og vaksne. I desse gruppene 

opplever vi at barna lettare etablerer og helde ved like vennskap med kvarandre. Tysdagar deler 

vi oss i gut- jentegrupper på tvers av aldersgruppene. Dei byter mellom å ha turdag og matdag. 

Måndagar og onsdagar deler vi i aldersbestemte grupper. Førskulegruppa har skuleførebuande 

aktivitetar på måndagar.  

Omsorg 
«Omsorg er ein føresetnad for at barna skal vere trygge og trivast, og for at dei skal utvikle 

empati og nestekjærleik.» (Rammeplan for barnehagen, innhald og oppgaver 2017, s.19).  

Barn har rett til omsorg og skal møtast på ein omsorgsfull måte. Det krev at personalet er 

nærværande og engasjert i trivselen og utviklinga til det enkelte barnet.  

«I barnehagen skal alle barn oppleve at dei blir sett, forstått og respekterte, og få den hjelpa og 

støtta dei har behov for.» (Rammeplan for barnehagen, innhald og oppgaver 2017, s.19).  

Ein omsorgsfull relasjon er prega av vilje til å lytte, nærleik, innleving og evne og vilje til samspel. 

Det handlar om eit gjensidig samspel, og barnehagen skal tilby barna eit miljø som er prega av 

glede, humor, kreativitet og omtanke for fellesskapen.  

Vi skal legge til rette og skape rom for å danne gode relasjonar og trygge tilknyting mellom borna 

og mellom barn og vaksne. For å greie dette må dei vaksne vere nær barna, observerer og 

tilpasse seg deira behov. Føresetnaden for å skape ein omsorgsfull relasjon er at ein har vilje og 

evne til å lytte, vere nær, leve seg inn i det som skjer og legge til rette for godt samspel.  

Danning 
Barnehagen skal fremje danning. Gjennom å synleggjere og framheve mangfald og ulikskap som 

grunnlag for opplevingar, utforsking og læring skapar vi ei felles forståing av verdiar og normer 

som er viktige for fellesskapet. Personalet skal legge til rette for meiningsfulle opplevingar og 

støtte indentitetsutviklinga og den positive sjølvforståinga til barnet, dette kan føre til at borna 

vert prøvande til og nysgjerrige på omverda og vert engasjerte og deltakande i fellesskapet. 

Gjennom samspel, dialog, leik og utforsking skal barnehagen vere med og sørgje for at barna 

utviklar kritisk tenking, etisk vurderingsevne, evne til å yte motstand og handlingskompetanse, 

slik at dei kan bidra til endringar (Rammeplan for barnehagen, oppgaver og innhald 2017, s. 21). 

Livsmeistring og helse 
«Gjennom den daglege og nære kontakten med barna er barnehagen i ein sentral posisjon til å 

kunne observere og ta imot informasjon om omsorgs- og livssituasjonen til barna. Personalet 

skal ha eit bevisst forhold til at barn kan være utsette for omsorgssvikt, vald og seksuelle 



overgrep, og dei skal vite korleis dei kan førebyggje og oppdage dette. Personalet skal kjenne til 

opplysningsplikta til barnevernet, jf. Barnehagelova §22» (Rammeplan for barnehagen, oppgaver 

og innhald 2017 s.11) 

Gjennom barnehagetida vil barna i langhaugane barnehage gå igjennom alle delane av SMISO 

(Senter mot incest og seksuelle overgrep Sogn og Fjordane) si «Hjartesamling». Hjartesamling er 

ein metode utvikla for å gje borna spårk og verktøy for å fortelje om det som er vanskelig. Det er 

eit forebyggjande tiltak mot vald og overgrep og målet er å gje barna verktøy til å seie ifrå.  

Frå og med det tredje barnehageåret (2014-gruppa) til og med våren før avsluttninga vil barna 

ha vert igjennom fem samlingar som omhandlar: 

Berøring            

Følelsar 

Mobbing 

Hemmeligheiter 

Kroppen 

Leik 
Leik er ein viktig arena for sosial læring og det er ein aktivitet som er tilfredsstillande i seg sjølv. 

Den skal ha ein sentral plass i barnehagen, og legg grunnlaget for læring og sosial kompetanse. 

Når barn leikar har dei stort engasjement og kan bearbeide sine erfaringar og inntrykk. 

Leikefellesskapen legg grunnlaget for vennskap på tvers av alder og språkleg og kulturell 

ulikskap. 

«Barnehagen skal gje gode vilkår for leik, vennskap og barna sin eigen kultur. Leiken skal være 

ein arena for utvikling og læring og for sosial og språkleg samhandling. Barnehagen skal inspirere 

til og gje rom for ulike typar leik både ute og inne. Barnehagen skal bidra til at alle barn kan 

oppleve glede, humor, spenning og engasjement gjennom leik – åleine og saman med andre.» 

(Rammeplan for barnehagen, innhald og oppgaver 2017, s.20) 

Medverknad 
Barn har rett til å uttrykkje seg og påverke alle sider av livet i barnehagen. Kor omfattande 

medverknaden er, og korleis retten til medverknad blir praktisert, er avhengig av alder og 

funksjonsnivå. Vi observerer barna og deira interesser tidlig i barnehageåret og bruker desse 

observasjonane i vidare planlegging. 

«Barnehagen skal sikre barna sin rett til medverknad ved å leggje til rette for og oppmuntre til at 

barna kan få gitt uttrykk for kva dei synest om den daglege verksemda i barnehagen, jf. 

Barnehagelova §1 og §3, Grunnlova §104 og FNs barnekonvensjon art. 12 nr. 1.» (Rammeplan 

for barnehagen, innhald og oppgaver 2017, s.27)  

Vi jobbar med dette ved å: 

 Bli kjend med og lytte til barnas interesse og bruke dette i planlegginga av våre 

aktivitetar. 



 Ha «min dag» kvar dag. Då vil eit barn trekke dagen og få være med å bestemme 

innhaldet i samling, bestemme kva song som skal syngast, velje kva frukt vi skal ha til 

fruktmåltidet m.m. 

 Velje destinasjon på nokre turar og kva aktivitet som skal gjerast der. 

 Være med å bestemme kva aktivitetar vi har på borda i fri-leik inne på starten og slutten 

av dagen. 

 Barnesamtalar med 2015 

 Barnerådsmøte med styrar (førskulegruppe). 

 

Kvilestund 
Rammeplanen for barnehagen (s, 11) skriv: «Barna skal få ro, kvile og avslapping i løpet av 

barnehagedagen». Gruppene har kvilestund på fabelen før dei går ut eller etter uteleik/tur. Vi 

legg til rette for barn som treng å sove.  

Fagområda 
Fagområda speglar område som har interesse og eigenverdi for barn i barnehagealder, og skal 

bidra til å fremje trivsel, allsidig utvikling og helse. Barnehagen skal sjå fagområda i samanheng, 

og alle fagområda skal vere ein gjennomgåande del av innhaldet i barnehagen. Det er 

verdigrunnlaget til og formålet med barnehagen som skal gi retning for og prege arbeidet med 

fagområda, og barna sin rett til medverknad skal varetakast (Rammeplan for barnehagen, 

innhald og oppgaver 2017, s. 47). 

Fagområda vi skal jobbe med dette året: 

September, Oktober og November: 

 Kommunikasjon, språk og tekst 

 Mengd, rom og form 

 Nærmiljø og samfunn 

Desember, Januar og Februar: 

 Kommunikasjon, språk og tekst 

 Kropp, rørsle, mat og helse 

 Kunst, kultur og kreativitet   

Mars, april og mai: 

 Kommunikasjon, språk og tekst 

 Etikk, religion og filosofi 

 Mengd, rom og form 

Juni, juli og august:  

 Kommunikasjon, språk og tekst  

 Kropp, rørsle, mat og helse 

 Natur, miljø og teknologi 

 



Kommunikasjon, språk og tekst: 
Gjennom arbeid med fagområdet skal barnehagen bidra til at barna får utforske og utvikle 

språkforståinga, språkkompetansen og eit mangfald kommunikasjonsformer. Barnehagen skal 

bidra til at barna leiker med språk, symbol og tekst, og stimulere til språkleg nysgjerrighet, 

bevisstheit og utvikling (Rammeplan for barnehagen, innhald og oppgaver 2017, s. 47-48). 

På kube 2 har vi månadens song/regle. Vi tenkje det bidra til at barna leiker, improviserer og 

eksperimenterer med rim, rytme, lydar og ord. Eine kroken på gul avdeling har vi gjort om til 

leserom. Dette for å bidra til at barna skal få møte eit mangfald av eventyr, forteljingar, segner 

og uttrykksformer, og få oppleve spenning og glede ved høgtlesing, forteljing, song og samtalar.  

Vi nyttar oss av visuell dagsplan for å hjelpe barna å forstå kva vi skal gjere dei forskjellige 

dagane. Vi går igjennom planen i samlingsstunda kvar dag ilag med mellom anna bildekort knytt 

til temaet vi har på vekeplanen.  

 

 Snakke med barna. Vi vaksne skal være gode rollemodellar for barna gjennom å snakke 

tydeleg. Vi skal vidareutvikle omgrepsforståinga gjennom å nemne det vi ser og lære 

barna nye ord gjennom samtalar og felles opplevingar.  

 Bruke bøker både til høgtlesing i kvardagsaktivitetar og under nokre måltid. 

 Bokstavar heng lett synleg på avdeling.  

 Lære nye songar og rim.  

 Førskulegruppa har skuleførebuande aktivitetar kvar måndag. 

 Bruke forskjellige spel med fokus på omgrep og bokstavar 

 Vi går gjennom visuell dagsplan som viser med bilete kva vi skal gjere kvar dag. 

 Eventyrprosjekt på hausten og våren: Aldersgruppene skal ha eit lite prosjekt på hausten 

og eit på våren basert på forskjellige eventyr. 2014:  «Den stygge andungen»  og 

«Prinsessa som ingen kunne målbinde», 2015: «Askeladden som kappåt med trollet» og 

«Tornerose» 2016: «Rødehette og ulven» og «Pannekaka» 

 Kvar aldersgruppe skal ta føre seg forskjellige fablar: 2014: «Reven og rognbæra». 2015: 

«Haren og skillpadda». 2016: «Ulv, Ulv». 

 

Mengd, rom og form: 
«Fagområdet handlar om å oppdage, utforske og skape strukturar og hjelper barna til å forstå 

samanhengar i naturen, samfunnet og universet. Barnehagen skal synleggjere samanhengar og 

leggje til rette for at barna kan utforske og oppdage matematikk i dagleglivet, i teknologi, natur, 

kunst og kultur, og ved å sjølve vere kreative og skapande. Arbeid med fagområdet skal 



stimulere barna til undring, nysgjerrigheit og motivasjon for problemløysing.» (Rammeplan for 

barnehagen, innhald og oppgaver 2017, s. 53) 

Vi vaksne skal være bevisst på vårt eige språk. Gjennom bruken av matematiske og 

førmatematiske omgrep i dei formelle og uformelle og læringssituasjonar, kan vi leggje til rette 

for eit godt miljø for å jobbe med mengd rom og form: 

 Øve på å telje, sortere, mengder, storleikar og ulike former i kvardagsaktivitetar. 

 Daglig ha føre oss kva dag, dato, månad og år det er i samlingsstund.  

 Ha om mengd, tal og geometriske former i dei skuleførebuande aktivitetane.  

 Vi skal synge songar og lære regler knytt til tal og teljing.  

 Ha tilgjengelig bordspel og brettspel som tar føre seg førmatematiske og matematiske 

omgrep. 

Nærmiljø og samfunn 
«Barnehagen skal bidra til å gjere barna kjende med sitt eige nærmiljø, samfunnet og verda. 

Dette skjer gjennom utforsking, opplevingar og erfaringar. Barna skal etter kvart få kjennskap til 

lokale tradisjonar, samfunnsinstitusjonar og yrke, og på denne måten få tilhøyrsle til nærmiljøet. 

Personalet skal introdusere barna for ulike personar og stadar i nærmiljøet, og hjelpe barna med 

å orientere seg og ferdast trygt.» (Rammeplan for barnehagen 2017 s. 55-57) 

 

I vårt arbeid med Nærmiljø og samfunn skal vi blant anna: 

 Vasstilvenning i terapibassenget på Skei for 2015. Alle reiser opp to gongar kvar ein gong 

etter nyåret. 

 Besøke Fjordamattunet med 2016-gruppa. 

 Bruk, vedlikehald og utviding av naturleikeplassen til barnehagen («Gapahuken»). 

 Faste turdagar ein gong i veka og annakvar tysdag. Nytte seg av desse turdagane til å 

utforske naturen i nærmiljøet 

 Tur til Larstunsstølen og Eikåsstølen med 2014. Hjellbrekkestølen og Flugestølen med 

2015. Dalastølen og Støfringsstølen med 2016. 

 Uteveke for 2014 og 2015. 

 Førskuletreff. Førskulegruppa får besøk av og skal besøke Vassenden og Ålhus barnehage 

 Førskulegruppa er ei veke i Bjørkelia på hausten.  



 Førskulegruppa har eit par skidagar i Bjørkelia etter nyåret (nytter seg av småtrekket og 

varmestova). 

 Uteveke på Solrenning camping for førskulegruppa. 

 Trafikk opplæring: Naffens trafikkboks og Tarkus i samling. 

 Brannvernsopplæring i barnehagen og brannøvingar. Vi skal ha fire brannøvingar på 

hausten og tre på våren. Vi nyttar oss av «Eldar og Vanja, Brannvernsopplæring i 

barnehagen.».  

 

Kropp, rørsle, mat og helse  
«Barnehagen skal leggje til rette for at alle barn kan oppleve rørsleglede, matglede og matkultur, 

mentalt og sosialt velvære og fysisk og psykisk helse. Barna skal inkluderast i aktivitetar der dei 

får bevege seg, leike og samhandle med andre og oppleve motivasjon og meistring ut frå eigne 

føresetnader. Barnehagen skal bidra til at barna blir kjende med kroppen sin og blir bevisste på 

sine eigne og andre sine grenser.» (Rammeplan for barnehagen 2017 s. 49). 

 

I vårt arbeid med kropp, rørsle og helse skal vi blant anna: 

 «Mini-røris» på Fabelen kvar måndag og kvar onsdag.  

 Jobbe med Psykologisk førstehjelp. Arbeide med samspel og relasjonar mellom barn. 

 Prosjektet: Inkluderande barnehage og skule. 

 Mobbeførebyggjande arbeid: Prosjekt om vennskap (2016), Jobbe med vennskap og 

inkludering (2015 og 2014).  

 Vasstilvenning i terapibassenget på Skei for 2015. Alle reiser opp to gongar kvar ein gong 

etter nyåret. 

 Tur til Larstunsstølen og Eikåsstølen med 2014. Hjellbrekkestølen og Flugestølen med 

2015. Dalastølen og Støfringsstølen med 2016. 

 Livsmeistring og helse: «Hjartesamling» (Sjå side 2.) 

Natur, miljø og teknologi 
«Opplevingar og erfaringar i naturen kan fremje forståing for eigenarten til naturen og barna sin 

vilje til å verne om naturressursane, bevare det biologiske mangfaldet og bidra til berekraftig 

utvikling. Barnehagen skal bidra til at barna blir glade i naturen og får erfaringar med naturen 

som fremjar evna til å orientere seg og vere i naturen til ulike årstider» (Rammeplan for 

barnehagen, innhald og oppgåver til 2017, s. 52) 

 



Eit av måla våre er at barna på kube 2 er ute eit par timar kvar dag. Vi har mange gode plassar vi 

kan gå til i nærområde. Vi har som mål at kvart barn skal ha ein til to turdagar i veka. På turdagar 

er barna vekke frå barnehagen mesteparten av dagen, men dette er sjølvsagt avhengig av vêir og 

føre. Området rundt Langhaugane Barnehage er passande for friluftsaktivitetar, samt å erverve 

seg kunnskap om dyreliv og plantevekst. Vi har laga grønsakshage på nedsida av barnehagen 

som vi skal plante i utpå våren.  

Korleis skal vi leggje til rette for å jobbe med natur, miljø og teknikk?: 

 Bruk, vedlikehald og utviding av naturleikeplassen til barnehagen («Gapahuken»). 

 Faste turdagar ein gong i veka og annakvar tysdag. Nytte seg av dette til å utforske 

naturen i nærmiljøet 

 Tur til Larstunsstølen og Eikåsstølen med 2014. Hjellbrekkestølen og Flugestølen med 

2015. Dalastølen og Støfringsstølen med 2016. 

 Årstidene som team og arbeide med dei på tvers av fagområda.  

 Vasstilvenning i terapibassenget på Skei for 2014 og 2015. Alle reiser opp to gongar ein 

eller anna gong etter nyåret. 

 Brannvernopplæring i barnehagen og brannøvingar: Vi skal ha fire brannøvingar på 

hausten og  fire på våren. Vi nyttar oss av «Eldar og Vanja, Brannvernsopplæring i 

barnehagen.». 

 

Kunst, kultur og kreativitet: 
«I barnehagen skal barna få estetiske erfaringar med kunst og kultur i ulike former og organisert 

på måtar som gir barna høve til utforsking, fordjuping og progresjon». (Rammeplan for 

barnehagen, innhald og oppgaver 2017, s.50) 

Vi legger til rette for forskjellige formingsaktivitetar som oftast er knytt til temaet vi jobbar med. 

Barna får teikne, male, klippe, lime og fargelegge m.m. Det vi lagar, henger vi opp på veggane i 

avdelinga eller dei får det med seg heim same dag. Det skjer hovudsakelig inne, men vi legge og 

opp til formingsaktivitetar ute på barnehagens sitt område og på tur. I kjellaren har vi bibliotek 

som både barnehagen og de heime kan nytte.  

 

Korleis skal vi leggje til rette for å jobbe med kunst, kultur og kreativitet? 

 Bli kjend med instrument, bilete og bøker. Vi har «spel og bokdag» ein gong i månaden.  

 Teikneblyantane er tilgjengelig til ei kvar tid, så barna kan få teikne når dei vil under 

frileik.  

 Synge songar i samling og før alle måltid. 



 Ha dramarommet/dukkerommet ledig til bruk så barna kan få utfolde seg der med 

rolleleik. 

 Eventyrprosjekt på hausten og våren: Aldersgruppene skal ha eit lite prosjekt på hausten 

og eit på våren basert på forskjellige eventyr. 2014:  «Den stygge andungen»  og 

«Prinsessa som ingen kunne målbinde», 2015: «Askeladden som kappåt med trollet» og 

«Tornerose» 2016: «Rødehette og ulven» og «Pannekaka» 

 Kvar aldersgruppe skal ta føre seg forskjellige fablar: 2014: «Reven og rognbæra». 2015: 

«Haren og skillpadda». 2016: «Ulv, Ulv». 

 

Etikk, religion og filosofi  
«Etikk, religion og filosofi er med på å forme korleis vi oppfattar verda og menneska, og pregar 

verdiar, normer og haldningar. Fagområdet ser særleg på barnehagen sitt samfunnsmandat og 

verdigrunnlag i eit samfunn som er prega av livssynsmangfald» (Rammeplan for barnehagen, 

innhald og oppgaver 2017, s.54) 

Alle barnehagar og grunnskular i nye Sunnfjord kommune er med på prosjektet: Inkluderande 

barnehage og skule. Vi vil derfor spesielt vektlegge arbeide med relasjonar og samspel i tida 

framover. 

 Jobbe med Psykologisk førstehjelp. Arbeide med samspel og relasjonar mellom barn. 

 Prosjektet: Inkluderande barnehage og skule. 

 Mobbeførebyggjande arbeid: Prosjekt om vennskap (2016), Jobbe med vennskap og 

inkludering (2015 og 2014).  

 Legge til rette for forskjellige juletradisjonar i adventstida. Julesongar, juleverkstad, 

bakeverk og julegåver. 

 Eventyrprosjekt på hausten og våren: Aldersgruppene skal ha eit lite prosjekt på hausten 

og eit på våren basert på forskjellige eventyr. 2014:  «Den stygge andungen»  og 

«Prinsessa som ingen kunne målbinde», 2015: «Askeladden som kappåt med trollet» og 

«Tornerose» 2016: «Rødehette og ulven» og «Pannekaka» 

 Kvar aldersgruppe skal ta føre seg forskjellige fablar: 2014: «Reven og rognbæra». 2015: 

«Haren og skillpadda». 2016: «Ulv, Ulv». 

 

DOKUMENTASJON 
Dokumentasjon kan gje informasjon om kva barna opplever, kva dei lærer og kva dei gjer i løpet 

av dagen og i ein temaperiode. Den gjer oss kunnskap om arbeidet til personalet og verksemda 

til barna i barnehagen. Når vi jobbar med dokumentasjon, er det viktig at den inneheld både 

prosessen i arbeidet og «resultatet». Vi dokumenterar gjennom bruk av praksishistorier, 

observasjon, bilete og tekst som blir hengt opp på vegg eller vist på infoskjerm. Lange turar og 

andre hendingar som vi tek mykje bilete av, blir lagt ut så alle kan få sjå på heimesida til 

barnehagen. Vi har også dokumentasjon som vi lagrar i eigne mapper i arkivet.  

«Dokumentasjon av personalet sitt arbeid synleggjer korleis personalet arbeider for å oppfylle 

krava i barnehagelova og rammeplanen. Dokumentasjon av det pedagogiske arbeidet skal inngå i 

barnehagen sitt arbeid med å planleggje, vurdere og utvikle den pedagogiske verksemda» 

(Rammeplanen for barnehagen 2017 s.39) 



Målet vårt er at dokumentasjonen skal gje oss kunnskap til å forbetre arbeidet vårt. Under 

evaluering av eit tema eller ein tur, skal dokumentasjonen gje oss informasjon om kva vi meinar 

gjekk bra og kva vi skal endre på for at det skal bli betre neste gong. Vi skal sikre at det som skjer 

i barnehagen og eventuelt endringar tek omsyn til det som har skjedd tidlegare.   



UTFLUKTSPLAN LANGHAUGANE BARNEHAGE 
 

I oppvekstsektoren har vi fokus på at ungane skal få kjennskap til eiga bygd og få oppleve litt av 

alt nærmiljøet har å by på av opplevingar og mogelegheiter. Barnehagen har difor laga ein eigen 

utfluktsplan for kvar aldersgruppe i barnehagen  som skal sikre at ungane får slike opplevingar. 

Tilbod etter denne planen gjeld for alderskulla og avdelingane gjer sjølv tilpassingar for når i 

barnehageåret dei vil gjennomføre tiltaka. Følg med i månadsplanar og halvårsplanar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alder Forslag til utflukt/aktivitet  

1-2 år Besøke uteprosjekt 
Fjøsbesøk 

Ein tur der ein lagar mat i skogen 
Besøke/få besøk av Vassenden barnehage 

Skogskogsholtet mot Støfringsdalen 
Saga/fjøsen i Støfringsdalen (haust) 

 Dalavatnet og rundt Fellesfjøsen (vår) 
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2-3 år Haust: Besøke uteprosjekt 
Vår: vere i uteprosjekt 

Fjøsbesøk 
Ein tur der ein lagar mat i skogen 

Få besøk av teater/konsert 
 Gå opp den første bratte bakken mot 

Dalastøylen til ei flate (haust) 
 Opp til brua på veg mot Hjellbrekkestøylen 

(vår) 

3-4 år Uteprosjekt 
Fjordamattunet 

Besøke bibliotek og kyrkjelydshus 
 Dalastøylen (haust) 

Støfringsstøylen (vår) 

4-5 år  Uteprosjekt  
Teater 

Bading i basseng 
Besøke kommunehuset 

Flugestøylen (haust) 
Hjellbrekkestøylen (vår) 

5-6 år   Uteprosjekt 
Overnatting i barnehagen 

Førskuletreff 
To til fem dagar i Bjørkelia 

Tur til Mo vgs.  
Larstunstøylen (haust) 
Østenstadstøylen (vår) 


