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1 BAKGRUNN   

Barns trivsel og utvikling i barnehagen er målet for alt kvalitetsarbeid i barnehagesektoren. 

Dette målet er uttrykt i barnehageloven og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. 

I loven står det at formålet med barnehagen er som følger: 

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 bygge 

på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for 

menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, 

verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i 

menneskerettighetene. 

Rammeplanen sier blant annet « Barnehagens verdigrunnlag skal formidles, praktiseres og oppleves i 

alle deler av barnehagens pedagogiske arbeid. Barndommen har egenverdi, og barnehagen skal ha 

en helhetlig tilnærming til barnas utvikling. Barnehagens samfunnsmandat er, i samarbeid og 

forståelse med hjemmet, å ivareta barnas behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som 

grunnlag for allsidig utvikling» 

Førland barnehage har valgt å jobbe med to områder i perioden 2022-2024: 

• Språk og språkløyper 

• Inkluderende barnehagemiljø 

2 SPRÅK OG SPRÅKLØYPER 

 

SPRÅKLØYPER 

Språkløyper er en nasjonal strategi for språk, lesing og skriving igangsatt av 

Kunnskapsdepartementet, som skal 

foregå i perioden 2016 til og med 

2019.  

Strategien gjelder både barnehage, 

barnetrinn, ungdomstrinn og 

videregående skole, og er slik sett 

unik i norsk sammenheng. I 

barnehage er målgruppen hele 

personalet, i skole er den lærere i 

alle fag. Språkløyper har tre 

virkemidler for å oppnå 

målsetningen om å bedre barns 

språk, lesing og skriving: 

1. Gratis, nettbaserte kompetanseutviklingspakker til bruk i den enkelte skole og barnehage. 

2. Gratis oppstartsamlinger for personell i barnehager og skoler som skal bruke disse. 

3. Muligheten til å bli språkkommune, som blant annet gir støtte til lokalt utviklingsarbeid. 

Arbeidet i barnehage skal bidra 

til lokal lagbygging og til å 

hente fram den kunnskapen 

som alt finnes.  
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SPRÅK OG KOMMUNIKASJON 

Rammeplanen slår fast at barnehagen skal arbeide aktivt med barnas språkutvikling. Personalet 
må vite hva god språkutvikling er for 
det mangfoldet av barn de møter i 
barnehagen.  

Barnehagen må sørge for at alle barn 
får varierte og positive erfaringer 
med å bruke språket. Alle barn må få 
erfare, og delta i, et rikt og variert 
språkmiljø i barnehagen.  

Personalet må skape et miljø hvor 
barn og voksne daglig opplever spenning og glede ved høytlesning, fortelling, sang og samtale, 
og være seg bevisst hvilke etiske, estetiske og kulturelle verdier som formidles. Språk er 
avgjørende for læring, sosiale relasjoner og vennskap. Grunnlaget for språkutviklingen skjer i 
barnehagealder. 

3 INKLUDERENDE BARNEHAGEMILJØ 

 

Denne satsingen er et tilbud for barnehager og skoler som ønsker å jobbe med trygge og gode 

barnehage- og skolemiljø. De som deltar er med på felles nasjonale og fylkesvise samlinger, 

utviklingsarbeid på egen arbeidsplass, lærende nettverk og de får støtte til en lokal 

ressursperson. Førland barnehage er med i pulje 5 fra høsten 2020.  

RAMMEPLAN FOR BARNEHAGEN 

Kap. 1  Barnehagens verdigrunnlag 

• Barnehagen skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd. 
Barnehagen skal forebygge krenkelser og mobbing.  

• Om et barn opplever krenkelser eller mobbing, må barnehagen håndtere, stoppe og følge 
opp dette.  

 
Kap. 2  Barnehagens formål og innhold 

• Barnehagen skal aktivt legge til rette for               
utvikling av vennskap og sosialt fellesskap.  

• Personalet skal forebygge, stoppe og følge 
opp diskriminering, utestengelse, mobbing, 
krenkelser og uheldige samspillsmønstre.  
 

 

MÅL FOR ARBEIDET 

 
Målet er å kunne avdekke, forebygge, stoppe og følge opp krenkende atferd, mobbing, 

diskriminering og trakassering. 
 

ALLE BARNA SKAL FÅ ERFARE, OG 
DELTA I, ET RIKT OG VARIERT 
SPRÅKMILJØ I BARNEHAGEN. 

 

Fremme trygge og gode 
barnehagemiljø 
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Kompetanseutviklingen skal styrke barnehagens kompetanse til å skape og opprettholde gode 
barnehagemiljø, og forebygge, avdekke og håndtere mobbing og andre krenkelser.  
Prosjektet skal styrke både regelverkskompetansen og den pedagogiske kompetansen til 
barnehagen, samt kompetanse i å drive kvalitetsutvikling lokalt.  
 

For å kunne utføre dette arbeidet må vi ha kunnskap om hva som kjennetegner disse formene og 
vi må vite hva vi ser etter.  

 

Krenkende atferd:  

Krenkende atferd er en fellesbetegnelse på alle former for atferd som uoverlagt eller tilsiktet rammer 
andre mennesker fysisk eller psykisk. Krenkende atferd kan skje som enkelthandling eller gjentatt 
hendelser. Krenkende atferd er handling som utføres uten respekt for andres integritet.  
Det omfatter mobbing, vold, rasisme trakassering og diskriminering. Krenkelser kan også være 
direkte ord og handlinger, men også baksnakking, utfrysning, ryktespredning eller andre handlinger 
som gjør at barn opplever utrygghet, ubehag eller ikke føler seg inkludert i fellesskapet. Krenkelser 
kan skje fra både barna og de voksne.  
Hva som oppleves som krenkelse vil være ulikt fra person til person avhengig av alder, 
forutsetninger, bakgrunn og situasjonen.  
 

Mobbing: 

«Mobbing av barn er handlinger fra voksne og /eller barn 
som hindrer opplevelsen av å høre til, å være en betydningsfull 

person i fellesskapet og muligheten til medvirkning» 
(Lund, Helgeland og Kovac 2017). 

  

Vi kan skille mellom direkte mobbing og indirekte mobbing: 

Direkte mobbing:                                                                                                                                                 

når angrepet er åpent, som for eksempel slag, spark, spytting eller verbalt med skjellsord, krenkende 

og hånlige kommentarer eller trusler.  

 
Indirekte mobbing:  
sosial mobbing gjennom for eksempel utestenging, ryktespredning, bli frosset ut, stå utenfor 
venneflokken, bli baksnakket.  
 
Alder, utvikling, modenhet, personlighetstrekk og kontekst vil påvirke hva slags uttrykk 
mobbeatferden kan få.  
 
I barnehagen kan mobbing gjøre seg gjeldende ved at et barn har en egenopplevelse av å bli stengt 
ute fra leken, ikke bli akseptert, får negative kommentarer, blir dominert, undertrykket, truet, herset 
med, hånt, krenket, latterliggjort eller bli manipulert.  

 
Diskriminering og trakassering:  

Krenkelser hvor innholdet er knyttet til et av de lovfestede diskrimineringsgrunnlagene; etnisitet, 

urfolk, religion, livssyn, funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og kjønn. 
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HVORDAN ARBEIDER VI MED TIDLIG INNSATS OG FOREBYGGENDE ARBEID?  

 

Voksenrollen og kommunikasjon: 

I hverdagen har alle voksne fokus på å være varm og grensesettende. Vi arbeider med hvordan våre 

holdninger og verdier påvirker arbeidet med barna. Vi er aktivt til stede der hvor barna er, på gulvet, i 

leken, i overgangssituasjoner etc. og griper inn og veileder når uønskede atferd oppstår. Vi 

observerer og gir barna handlingsalternativer slik at de ikke kommer inn i et negativt 

samspillmønster. For eksempel ta bort «belønninga» til den som mobber (Proaktiv atferd). Vi gir 

heller en kort forklaring enn mye oppmerksomhet, hvis oppmerksomheten er belønninga. Voksne 

arbeider i «kulissene» og hjelper med å rettlede barna til å gjøre gode valg. Vi arbeider for å 

inkludere alle barn i barnegruppen, for eksempel i leken, i en samtale eller i samlingsstund. 

Vi arbeider med å være gode rollemodeller for barna. Vi er bevisste på at det vi gjør og sier påvirker 

barna. Vi vet at vi kan ikke si en ting og vise med kroppsspråket at vi mener noe annet. Barna avslører 

oss. Barna lærer av oss voksne, er vi gode rollemodeller utvikles bedre sosial kompetanse. Vi sier for 

eksempel unnskyld til barna og er bevisste på stemmebruken. 

Det å være i forkant er en bevisstgjøring vi har i fokus. Det kommer barna til gode. Det handler om å 

tørre å se ulike situasjoner og tørre å gripe inn og gi handlingsalternativer. For eksempel i 

overgangssituasjoner.  Her kan det skje mye og for enkelte barn er disse situasjonene utfordrende. Et 

annet eksempel er å heve statusen til de barna som har utfordringer i det sosiale samspillet. 

Vi voksne gir barna ros og positiv oppmerksomhet når atferden er ønsket. «Tar» barna i å gjøre noe 

som er bra og gir verbal respons på atferden. Vi støtter barna som bruker sin lederposisjon i leken på 

en god måte. Det fører til at barna er forbilder for hverandre og de utvikler god sosial kompetanse. 

 

«Vi vet at barn allerede fra første dag i barnehagen  
starter det sosiale samspillet med andre barn, at de etablerer lek,  

øver seg og legger grunnlaget for vennskap. Det betyr at det  
er her arbeidet mot mobbing starter: I leken og i støtten til barn  

når de etablerer vennskap.» 
Ingrid Lund 

 

Relasjoner:  

Relasjonsbygging er grunnleggende i arbeidet i vår barnehage. Både relasjoner mellom voksen –barn 

og barn-barn. Dette arbeidet er i fokus helt fra oppstarten i barnehagen og til de begynner på skolen.  

Vi bygger aktivt relasjoner for å skape trygghet, vise omsorg og glede for hverandre og vise at vi bryr 

oss. Gode relasjoner er en forutsetning for oss for å kunne lykkes i arbeidet med eksempelvis 

grensesetting.  

Skape relasjoner gjør vi for eksempel gjennom å legge til rette for lek, humor i hverdagen, sosiale 

aktiviteter og gjennom barnesamtaler. 
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3 MÅL, STRATEGIER OG TILTAK 

 
MÅL:  Sikre et inkluderende barnehagemiljø ved å ha ekstra fokus på barns språk og leke-

utvikling. 
 
  

 
1. AUGUST -NOVEMBER 2022 

 

Tema / fokus 
 
 

Bli kjent 
Meg og min bok – småbarnsavdelingene 
Brannvern 
 

Språk  
 
Språkløyper 
«Brobyggeren» 
-økt 1- 
Brobyggeren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ny språkløype: BROBYGGEREN  
 

Målet for pakken er å styrke barnehagens daglige arbeid med barns språklæring 
gjennom omsorg, støtte og utfordring i relasjonene mellom barn og voksne. 

Gjennom arbeid med pakken får personalet: 

• Økt kunnskap om å være en brobygger i barns språklæring 

• Erfaringer med å skape mening sammen i ulike språkmøter 

• Trygghet i å skape språklige vekstmuligheter for alle barn 

 

 
Økt 1 – Brobyggeren  

Å være brobygger i barns språkutvikling handler om noe mer enn at barna skal 
nå aldersmessige milepæler. Det handler blant annet om å møte barna der de er 
i sin språkutvikling og tilby gode språklige vekstmuligheter. Dette skjer når vi 
skaper mening for og sammen med barna 

 
Meningsskaping                                         språket som brobygger 
 
Mening må forhandles frem mellom mennesker 

 Gi rom for barns forståelser og perspektiv 
 Støtte og «lytte frem» barnas mening 
 Medvirkning 

 
 Brobygger                handler både om å skape mening for og sammen 

med barna 
 
Språk overføres ikke fra en voksen til barnet, men gjennom felles fokus 
og meningsskaping. 
 
Barnehagen som sosial arena og aktørene i det sosiale får en svært 
viktig rolle 
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Rammeplan for 
barnehagen:  
Kap. 8 
Barnehagens 
arbeidsmetoder 

Rammeplanen, kap. 8. Barnehagens arbeidsmetoder  
 Personalet skal ta i bruk varierte arbeidsmetoder, og de skal tilpasses til 

enkeltbarn, barnegruppen og lokalmiljøet. Valg av arbeidsmåter gir 
muligheter for å gjøre barnehagens innhold spennende og variert. 
Arbeidsmåtene kan bidra til å skape engasjement, interesse og 
motivasjon og gir mulighet for å tilføre nye erfaringer og opplevelser i 
barnehagen.  
 

 Progresjon i barnehagen innebærer at alle barn skal utvikle seg, lære å 
oppleve fremgang. Alle barna skal kunne oppleve progresjon i 
barnehagens innhold, og barnehagen skal legge til rette for at barn i alle 
aldersgrupper får varierte leke-, aktivitets- og læringsmuligheter.  
 

 Barnehagens digitale praksis skal bidra til barnas lek, kreativitet og 
læring. Ved bruk av digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet skal 
dette støtte opp om barns læreprosesser og bidra til å oppfylle 
rammeplanens føringer for et rikt og allsidig læringsmiljø for alle barn. 
Ved bruk av digitale verktøy skal personalet være aktive sammen med 
barna.  

 

Inkluderende 
barnehagemiljø 
 

Implementering og aktivitetsplan for Inkluderende barnehagemiljø - IBS 
 
Kjernekomponent: Tiltak og forebygging   
Metode: Vi jobber i lærende nettverk, fagforum og personalmøter 
 
Å jobbe med forebygging av mobbing og krenking i barnehagen handler først og 
fremst om de voksnes kompetanse og væremåte og barnehagens kultur 
 
«Den tydelige og varme voksne kjenner sine egne utfordringer, og vet at egen 
atferd er betydningsfull som forsterker eller forebyggende for barnets adferd» - 
Ingrid Lund 
 
I Rammeplanen for barnehagen står det: Personalet skal sørge for at alle barn 
opplever trygghet, tilhørighet og trivsel i barnehagen. 
 

Sosial 
kompetanse 
 
Noen barn må 
veiledes til å ta 
i bruk 
selvhevdelse. 
Ansatte kan 
være med å 
være modeller 
for barnet i 
forhold til 
hvordan man 
inngår i lek.  
 
Tiltak  

Selvhevdelse  

 Jeg klarer å engasjere meg i prat med andre og i felles aktiviteter 

 Jeg klarer å komme med i lek og felles aktiviteter på en god måte 

 Jeg tør å være meg og hevde mine egne rettigheter, meninger, 

ønsker og behov 

 Jeg kan be om hjelp  

 Jeg kan invitere andre inn i leken 

 Jeg tar initiativ til lek 
 
 
Tiltak: 

 Smågrupper der alle får komme til ordet på tur  
 Tradisjonelle leker som Brobro brille/Haien kommer. 
 Alle killebukkene, dans, fremvisning av noe hver enkelt har laget.  
 Rollespill – fremvisning for andre barn 
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De voksnes 
rolle 
 

De voksnes rolle: 
 Voksne jobber for å skape tillit og trygg tilknytning. Banking-time.  
 Hjelp til å lese den sosiale situasjonen. 
 Ha alltid fokus på barna, for å kunne veilede dem i situasjonene. 
 Å være lyttende. 

 
2. JANUAR – APRIL  2023 

 

Tema / fokus  
 
 

Vår 
Påske 
Vennskap 

Språk 
 
Språkløyper 
«Brobyggeren» 
-økt 2- 
Brobyggeren i 
barns møte 
med 
matematikk 
 
 
 
 
 
 
 
 

Økt 2 – Brobyggeren i barns møte med matematikk 
 
Matematikk her og nå 
 
Matematisk språk – epler og pærer 
 
Former og klassifisering – formpuslespill 
 
Resonnering – påkledning 
 
Tall og telling – Borddekking  
 
Progresjon og tilpassing  
 
Grunnlag – de ansattes viktige rolle  
 
 

Rammeplanen 
for 
barnehagen: 
kap. 9 
Barnehagens 
fagområder 

Rammeplanen, kap. 9. Barnehagens fagområder 
 Antall rom og form 

Handler om å oppdage, utforske og skape strukturer og hjelper barna til 
å forstå sammenhenger i naturen, samfunnet og universet. Fagområdet 
omfatter lekende og undersøkende arbeid med sammenligning, 
sortering, plassering, orientering, visualisering, former, mønster, tall, 
telling og måling.  
 
Barnehagen skal bidra til at barna: 

 Oppdager og undrer seg over matematiske sammenhenger 
 Utvikler forståelse for grunnleggende matematiske begreper 
 Leker og eksperimenterer med tall, mengde og telling og får erfaring 

med ulike måter å uttrykke seg på. 
 Erfarer størrelser i sine omgivelser og sammenligner disse 
 Bruker kroppen og sansene for å utvikle for å utvikle romforståelse 
 Undersøker og gjenkjenner egenskaper ved former og sorterer dem på 

forskjellige måter 
 Undersøker og får erfaring med løsning av matematiske problemer og 

opplever matematikkglede. 
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Inkluderende 
barnehagemiljø 
 

Implementering og aktivitetsplan for Inkluderende barnehagemiljø - IBS 
 
Kjernekomponent: Risikogrupper  
Metode: Vi jobber i lærende nettverk, fagforum og personalmøter 
 
Mellom åtte og tolv prosent av barnehagebarn opplever jevnlig utestenging fra 
lek eller ulike former for krenkelse. For barnehagen er det sentralt å forstå 
mobbeatferd i et utviklingsperspektiv. Mobbing i barnehagen er forskjellig fra 
skole, og i barnehagen ser vi først og fremst mobbeatferd er i oppstarten og kan 
stabiliseres til å bli mobbing dersom ingen i personalet er oppmerksomme og 
griper inn.  
 
Først når atferden blir etablert som et mønster, snakker vi om mobbing. Det er 
derfor hensiktsmessig å snakke om at det er begynnende mobbeatferd i 
barnehagen personalet skal være oppmerksomme på.  
 

Sosial 
kompetanse 
 
Leken er en 
viktig arena for 
å trene på 
selvregulering 
 
 
 
Tiltak 
 
 

Selvkontroll 
Jeg kan utsette oppfyllelsen av egne behov. 

 Øve på å vente på tur 
Jeg kan takle at andre ønsker noe annet enn meg.  

 Lære å inngå kompromisser – kanskje dere først kan gjøre det Odd vil, 
så det Per vil etterpå. 

Jeg klarer å styre mine reaksjoner som tristhet, aggresjon, sinne, osv.    
 Øve i å bruke både det verbale språket og kroppsspråket.  
 Barnet får spillerom til å uttrykke sine følelser og behov/ønsker. 

 
Tiltak:  

 Smågrupper der alle får komme til ordet på tur  
 Hjelpe barna til å takle konflikter og finne gode løsninger sammen 
 Barna lærer å utsette egne behov og vente på tur 
 Sammen finne kompromisser og gode løsninger 

De voksnes 
rolle  
 

De voksnes rolle: 
 Å være til stede og støtte og anerkjenne barna.  
 Løsningsorientert for å kunne støtte barna.   
 Bevissthet rundt egen håndtering av konfliktsituasjoner.  
 Øve i å lese kroppsspråk. 
 Veilede barnet til alternative måter å uttrykke følelser på.  
 Være kjent med egne følelser og sårbarhet, søke støtte/veiledning hos 

medarbeidere. 
 Rose når barn løser konflikter på en bra måte. 

 

 
3. MAI / JUNI  2023 

 

Tema / fokus 
 
 

17.mai 

Sommer 

Vennskap 

Barnekultur og barneleker 
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Språk 
 
Språkløyper 
«Brobyggeren» 
-økt 3- 
Naturen som 
språkarena 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Økt 3 – Naturen som språkarena 

  
Naturen gir barna en mulighet til å møte andre begreper og et annet språk enn 
de til vanlig møter i barnehagen eller hjemme. De får erfaringer med 
beskrivende begreper, kategorisering av begreper og sammensatte ord, som 
eksempelord som slimete, brunsnegle og sneglehus. Her ligger det et mangfold 
av muligheter for undring og utforskning. Naturen kan være en kilde til variasjon 
og mangfold i barns erfaringer med språk. Utforskningen i naturen kan også lett 
kobles til naturfaglige begreper som bløtdyr, arter eller habitat ved å tilby barna 
fagbøker ute i naturen. Gjennom en bevisstbruk av materialer, bøker, leker, 
verktøy og utstyr, og ved å gjøre disse tilgjengelige for barna, kan personalet 
sørge for progresjon i barnehagens pedagogiske innhold. 

 
 Hvorfor har noen snegler hus på ryggen, mens andre ikke har det?  
Hvorfor har de ulike farger på kroppen sin, og på husene sine?  
Hvordan går sneglene? 
Hvorfor har de slim på seg? 
 
 

Rammeplanen 
for 
barnehagen: 
kap. 9 
Barnehagens 
fagområder 

Rammeplanen, kap. 9. Barnehagens fagområder 
 Natur, miljø og teknologi 

Opplevelser og erfaringer i naturen kan fremme forståelse for naturens 
egenart og barnas vilje til å verne om naturressursene, bevare biologisk 
mangfold og bidra til bærekraftig utvikling. Barnehagen skal bidra til at 
barna blir glade i naturen og får erfaringer med naturen som fremmer 
evnen til å orientere seg og oppholde seg i naturen til ulike årstider.  
 
Barnehagen skal bidra til at barna: 

 Opplever og utforsker naturen og naturens mangfold 
 Får gode opplevelser med friluftsliv året rundt 
 Opplever, utforsker og eksperimenterer med naturfenomener og fysiske 

lover 
 Får kjennskap til naturen og bærekraftig utvikling, lærer av naturen og 

utvikler respekt og begynnende forståelse for hvordan de kan ta vare på 
naturen. 

 Får kunnskap om dyr og dyreliv 
 Lager konstruksjoner av ulike materialer og utforsker muligheter som 

ligger i redskaper og teknologi 
 Får kjennskap til menneskets livssyklus 

 

Inkluderende 
barnehagemiljø 
 

Implementering og aktivitetsplan for Inkluderende barnehagemiljø - IBS 
 
Kjernekomponent: Risikogrupper  
Metode: Vi jobber i lærende nettverk, fagforum og personalmøter 
 

Sosial 
kompetanse 
 
Forståelse for 
sosiale forhold 
og prosesser og 

Lek, glede og humor 
Jeg klarer å identifisere og bidra til leketema. 
 
Jeg klarer å handle ut fra krav som stilles til rollen i leken. 
 
Jeg viser åpenhet, fleksibilitet og god fantasi. 
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mestring av 
sosiale 
ferdigheter 
krever 
erfaringer med 
og deltakelse i 
fellesskapet.  
 
 
 
Tiltak  
 
 

Jeg kan være «barnslig» og spontan og le meg rive med i leken. 
 
Jeg har humoristisk sans og tar initiativ til moro. 

 

Jeg føler glede ved å lære og undersøke nye ting. 
 
Jeg føler glede ved lek og humor. 
 
 
 
Tiltak: 

 Lekegrupper med forskjellige tema. 
 Ha spennende leker og lekearenaer. Se eksempler på 

www.fantasifantasten.no 
 Ta med barna på opplevelser i og utenfor barnehagen. 
 Dans og drama: dukke der sanden renner ut. 

 
 

De voksnes 
rolle 
 

Voksenrollen: 
 Legge til rette for et stimulerende lekemiljø. 
 Bruke humor i jobben vår. 
 Positive holdninger til medarbeidere, ønske om å gjøre alle sin dag god.  
 Vi er rollemodeller: tørre å gi oss hen i leken, være spontane og 

barnslige. 
 

 
 

 
 
NYTT BARNEHAGEÅR 2023/2024 
 

 
4. AUGUST / NOVEMBER  2023 

 

Tema / fokus 
 

 

Språk 
 

 
 

Rammeplan 
 

  

Inkluderende 
barnehagemiljø 

 

Sosial 
kompetanse 

 

De voksnes 
rolle 
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5. JANUAR / APRIL  2024 

 

Tema / fokus  
 

 
 
 

Språk 
 

 
 
 

Rammeplan 
 

 
 
 

Inkluderende 
barnehagemiljø 

 
 
 

De voksnes 
rolle  
 

 

 

 
6. MAI /JUNI  2024   

 

Tema / fokus  
 
 

 

Språk  
 
 

 

Rammeplan  
 

 
 
 

Inkluderende 
barnehagemiljø 
 

 

De voksnes 
rolle 
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