
Satsningsområder: 
Bærum kommune har mobbing, lek og realfag som satsningsområder i 
årsperioden 2015 – 2018: 
  
1. Mobbing 
På Kråkebolla ønsker vi et miljø med respekt, tillit og tilhørighet for både barn 
og voksne. Vi ønsker at barna skal oppleve vennskap og gode relasjoner i 
hverdagen. I barnehagen har vi gjennom det siste året fokusert mye på 
«begynnende mobbeadferd» i barnegruppen og vi mener derfor at vi har 
kommet godt i gang med dette arbeidet. Dette kan dere lese mer om i 
fellesdelen av årsplanen via hjemmesiden vår. På Kråkebolla vil vi også sette 
fokus på å: 
  
- Gi barna rom og mulighet for at alle barna er deltagende. 
- Gi alle barna like muligheter til å påvirke/medbestemme. 
- Ha aktivitetsgrupper og lekegrupper der man endrer konstellasjoner slik at 
alle        opplever å kunne leke med alle 
- La alle få oppleve at de blir sett 
- Være oppmerksomme og bevisste voksne som veileder i situasjoner som 
kan utarte seg til mobbeadferd 
- Bruke Hjerteprogrammet 
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwjYl6vBi4LWAhV
aSRkKHbTED8IYABAEGgJsZg&ohost=www.google.no&cid=CAASEuRotMIHYq8db
qi-
fLpB_nsXLg&sig=AOD64_3eNc6GGar7oCxXQBB1B_LXoyy7zA&ctype=5&q=&ved=
0ahUKEwjI_qbBi4LWAhUJP5oKHR4TBpcQ9A4Ifw&adurl= 
  
  
2. Lek. 
Lek er barnehagebarnets viktigste uttrykksform og læringsarena. Gjennom 
leken kan barnet prøve ut erfaringer og kunnskaper som det har tilegnet seg, 
det kan bearbeide opplevelser og det kan gå inn og prøve ulike roller. I leken 
stimuleres alle sider ved barnets utvikling: språklig- emosjonell- kognitiv- 
moralsk og motorisk utvikling. Leken er også med på å utvikle kreativiteten og 
utvikle evnen til å løse problemer. I tillegg gir leken masse glede og er dermed 
et mål i seg selv. Leken er frivillig og motivasjonen til å leke kommer innenfra. 
Barnehagens hverdag skal være preget av lek og for at leken skal få gode 
vilkår hos oss, trenger barna "uforstyrret" tid til å leke. Vi prøver derfor å 
legge til rette for at barna får leke og utfolde seg fritt i så lange bolker som 
mulig, det er gjennom leken barna lærer. Begrepet frilek er først og fremst 
knyttet til en opplevelse av at noe er morsomt og at det er noe barnet føler 
lyst til å gjøre av egen fri vilje, den skal foregå på barnas premisser, styrt av 
barna. 
Barna trenger også inspirasjon og nye impulser for å kunne videreutvikle 
leken sin. Dette vil vi prøve å imøtekomme ved å gi barna varierte opplevelser, 
nye erfaringer og ulike fortellinger og historier. I tillegg må vi som voksne 
verdsette barnas lek og vise positive holdninger. De voksne må også kunne 



hjelpe til med å få leken i gang og å gå aktivt inn i leken på barnas premisser. 
  
  
3. Realfag 
Realfag er en fellesbetegnelse for de naturvitenskapelige fagene og omfatter 
både konkrete temaområder og mer generelle ferdigheter. I Rammeplan for 
barnehagens innhold og oppgaver finner vi fagområdet «Natur, miljø og 
teknikk» og fagområdet «Antall, form og rom» som kan sies å omhandle 
naturfag og matematikk. 
Hovedvekten på Kråkebolla vil være på realfaget natur, der vi tar tak i årstider 
og dyreliv, både i Norge og den store verden. Dette vil vi bruke på tur, i 
utetiden, i samlinger og i aktivitetsgruppene våre. 
Matematikk er noe vi bruker naturlig igjennom hele dagen i ulike situasjoner 
som: 
Dekke på bordet: 
- Kan du finne det runde fatet? 
- Kan du dekke på til 16 Barn? 
- Finner du den tallerken med flest pølser på? 
- Kan du hente den største koppen? 
I samlingsstund: 
- telle barna 
- trekke kalenderlapp 
- barnas alder 
På tur eller ute: 
- Kan du finne den lengste pinnen? 
- Kan du finne den tykkeste pinnen 
- Ser du noe som er rundt, firkantet? 
Påkledning: 
- Kan du finne den tykkeste genseren? 
- Kan du finne et par votter? 
Fysisk aktivitet: 
- Hoppe med et eller to bein 
- Telle skritt 
- Man kan gå opp og ned, under og over, fram og tilbake, sakte og fort 
I lek: 
- Barna kategoriserer det de leker med: setter de opp bilene i rekke etter 
størrelse, mengde 
- Konstruksjonslek 
- Spill 
- Butikklek 
Det viktigste er at barna får oppleve glede over utforskning, lek med tall og 
former og at de for mulighet til å utvikle matematisk kompetanse i 
hverdagslige situasjoner. Det betyr at vi som voksne må være bevisst på 
bruken av motsettende ord som kort-lang, liten-stor, bruke matematiske 
begreper ved beskrivelse av det barna ser eller gjør (jeg ser at du fant den 
største bilen), være lyttende og oppmerksomme i forhold til barnas eget 
initiativ, når det gjelder matematikk. 



  
  
  
Temaplan for kråkebolla 2017/2018 
Vi vil ha to tema som vil følge oss gjennom hele dette barnehageåret: Sosial 
kompetanse og Hakkebakkeskogen. 
  
Sosial kompetanse og  emosjonell intelligens (EQ): 
I rammeplanen for barnehage står det skrevet at vi  i barnehagen skal legge til 
rette for utvikling av vennskap og sosialt fellesskap, vi skal støtte barnas 
selvfølelse og hjelpe de til å mestre balansen mellom å ivareta egne behov, 
men også å ta hensyn til andres behov. 
Det blir viktig for oss voksne å være tett på barna for og kunne best 
mulig  veilede. 
Emosjonell utvikling (EQ), hva er det: 
• Evnen til å oppfatte og forstå egne og andres følelser 
• Evnen til å sette navn på og skille mellom ulike følelser 
• Evnen til å håndtere sine og andres følelser 
Hvordan kan vi jobbe med dette : 
• veilede de i uheldige samspillmønstre 
• ved å hjelpe de til å sette ord på  og bekrefte følelser 
• hjelpe de til å sette grenser for seg selv og andre 
• samlingsstunder om følelser og vennskap der vi bruker bøker, konkreter, 

flanellograf og sanger som virkemidler. 
  
  
  
Hakkebakkeskogen: 
Rammeplanen sier følgende om barns medvirkning: 
”barnehagen skal være bevisst på barnas ulike uttrykksformer og tilrettelegge 
for medvirkning på måter som er tilpasset barnas alder, erfaringer , 
individuelle forutsetninger og behov. Også de yngste barna og barn som 
kommuniserer på andre måter enn gjennom tale, har rett til å gi uttrykk for 
sine synspunkter på egne vilkår”. 
Vi har helt siden oppstart på året sett en stor interesse blant barna for 
Hakkebakkeskogen. Vi kommer til å ta for oss boken kapittel for kapittel i 
temasamlingene våre som i år blir Mandager. 
Hvordan kan vi jobbe med dette: 
• Vi vil lese fra boken samtidig som vi vil bruker konkreter som en 

forsterkning . Denne boken omfatter også mye innen det andre temaet 
vårt, sosial kompetanse og det vil være naturlig å bruke kapitlene i 
boken som et utgangspunkt for å snakke om følelser og vennskap. 

• Formingsaktiviteter 
• Rollelek ute og inne 
• Sang og dramatisering 
• Kino i barnehagen 
Dramatisering på turer	


