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Progresjonsplan Stjerne 1- 3 år            2020 – 2021 

 

Fagområdene i 
rammeplanen 

Pedagogisk 
innhold 

Arbeidsmåte/ 
voksenrollen 

Leker og materiell Fysisk miljø Evaluering 

 
 
 
Kommunikasjon,  
Språk og tekst 
 
Kropp, 
bevegelse 
og helse 
 
Kunst, kultur og 
kreativitet 
 
Natur, miljø og 
teknologi 
 
Antall, rom og 
form 
 
Etikk, religion og 
filosofi 
 
Nærmiljø og 
samfunn 

Tilvenning Barnet får tildelt en 
primærkontakt i barnehagen 
som har ansvaret for å ta imot 
foreldre og barnet. 
Primærkontakten er tett på 
barnet den første tiden for å 
trygge overgangen.   

Vi velger ut leker og 
materiell som passer til 
aldersgruppen vi skal ta 
imot, så kan vi rotere 
på leker når vi blir 
bedre kjent med barna.   

Vi legger til rette for at 
barna selv kan utforske 
avdelinga ut ifra deres 
behov den første tiden. 
Sørge for at leker og bøker 
er i rekkevidde. 

 

Bringesituasjon Legge til rette for en god start 
på dagen og at barna føler seg 
velkommen. Utveksle 
informasjon. 

 Barna har egen plass i 
gangen, og vi legger til 
rette for ro rundt 
mottagelsen på morgenen.  

 

Måltider Vi voksne er rollemodeller og er 
pålogget for å skape ro og gode 
samtaler rundt måltider.   
 
Vi bruker måltidet som arena 
for gode samtaler. 

 Barna har faste stoler som 
er merket med navn og et 
symbol de kjenner igjen. Vi 
demper lyset og gjør klart 
til måltidet på forhånd for 
å skape ro.  

 

Samlingsstund Den voksne legger til rette for 
at barna kan samles rundt en 
positiv felles aktivitet. 
Formidler sanger, eventyr og 
bøker.  

Flanelograf, konkreter, 
sangperm og bøker. 
 
Bruk av digitale 
verktøy: filmklipp, 
sanger eller bilder på 
prosjektor 

Vi har samlingsstund på et 
fast sted på avdelingen, så 
barna vet hva som skal 
skje.  
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Frilek inne Voksne må være 
tilstedeværende for å 
observere enkeltbarnet og 
barnegruppa, for å legge til 
rette for gode leksituasjoner og 
relasjoner.  
Vi sitter på gulvet og er støtte i 
situasjoner som oppleves 
vanskelig eller utfordrende, 
eller roser/fremhever når vi ser 
barna gjøre noe for noen andre.  
 

Vi roterer på leker, 
puslespill, bøker o.l. 
etter barnas interesser 
og behov.  
 
Vi legger til rette slik at 
lekene på avdelingen 
har mulighet til å 
inkludere barna rundt 
felles opplevelser. At 
det er nok til at alle kan 
være med.  
 
Bøker, puslespill skal 
være tilgjengelig så 
barna har mulighet til å 
hente selv.  

Vi deler opp slik at det er 
mulig å bruke avdelingen 
på forskjellig vis. 
Familielek, telt, bil og 
andre områder slik at det 
er plass til å bygge tågbane 
eller duplo. Dette kan 
endres på etter behov 
utover i barnehage året.  
 
Vi henger opp bilder av 
ulike tema på avdelingen 
etter hva barna er 
interessert i. 
 

 

Garderobe/ 
påkledning 

Oppmuntre barna til å prøve 
selv ut ifra barnas alder og 
forutsetninger. Vi er med som 
støtte og hjelp. Sette ord på 
hvilken klær vi trenger i forhold 
til vær.    

Påkledningsbenk 
 

Vi passer på at det er god 
plass så vi unngår trengsel 
under påkledning.  

 

Stell Voksne har ansvar for å skape 
en trygg og positiv 
stellesituasjon.  
 
Vi har fokus på håndhygiene og 
barna som trener på do/potte, 

 Vi har det vi trenger i 
rekkevidde på badet 
Justerbart stellebord. 
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følger vi opp med dobesøk – 
god tid.  

Søvn De voksne bruker god tid, rolig 
stemme og synger kjente 
barnesanger.  

 Barna sover i vognene sine  

Frilek ute / Tur Legge til rette for samtaler om 
endringene i årstidene, fugler, 
blomster, bær, farger på 
bladene, været. Undre seg 
sammen med barna over 
naturen og naturfenomen.  
 
Sørge for at barna er godt kledd 
etter vær, så utetiden blir 
positiv.  
 
Være til stede fysisk og psykisk 
for å støtte og observere barnas 
lek.  

Ta frem leker som f.eks sklie, tumle og 
sandkasseleker / sølekjøkken leker.  
 
Ta turer i nærområdet og skogen for å gi barna 
muligheter til å gå i variert terreng.  
 
Ha det digitale mikroskopet og forstørrelsesglass klar 
til bruk om vi finner innsekter eller noe spennende.  
 
Gå turer etter vei for å trene på å gå i trafikken.  

 

Prosjektarbeid 
Og aktiviteter 

• Vann 

• Årstidene 
 

Vi voksne observerer hva barna 
er interessert i og leker mye 
med underveis i barnehageåret.  
 
Vi deler opp i 1 årsklubb og 2 
års klubb – en gang i uken, for å 
legge til rette for organiserte 
aktivitet som er tilpasset 
gruppa.  

Vi har materiell som maling, tusjer, tegnesaker, 
modelleire, svamper og pensler tilgjengelig på 
avdelingen slik at vi voksne kan raskt komme i gang 
med utstyret til formingsaktiviteter.  
 
Vi bruker en grønn balje vi kan samle oss rundt, ute 
elle inne for en felles opplevelse rundt vann eller 
snø.  
 
Vi kan leie bøker på biblioteket knyttet opp til tema, 
for eksempel til jul eller påske.  
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Vi snakker om og markerer 
årstider og høytider naturlig 
gjennom året.  

Avskjed Fortelle noe om hva barnet har 
gjort i løpet av dagen, samle på 
øyeblikk.  
Snakke om hva vi skal i morgen 
eller den uken. 
Gi enkle beskjeder til foreldre. 

   

 

 

 


