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      SENIORPLAN 2017/2018 
    ”Sammen om undring, utforskning og   

    skaperglede ”.      

   
Å være femåring i barnehagen er helt spesielt. Femåringens iver og motivasjon 

for å lære er helt fantastisk! Femåringen har en helt egen status som eldst- 

eller «senior» i barnehagen. Etter sommeren er de skolebarn! 

 

Barn i overgangsprosesser kan også være sårbare. Målet er ikke å fjerne disse 

overgangene, men å legge til rette for at barnet mestrer overgangene, og 

kommer styrket gjennom dem. 

 

I Kongleveien barnehage har vi ukentlig egne grupper med tilrettelagte 

aktiviteter for femåringene.  
 

 

Mål for aktivitetene: 

Skape et felles grunnlag for barna som har det siste året i barnehagen for å 
sikre god overgang fra barnehage til skole og en god avslutning på tiden i 
barnehagen. 
 

Gjennom varierte erfaringer i lek og tilrettelagte aktiviteter ønsker vi   

 at barna skal få oppleve å være en del av et fellesskap 

 at barna skal utvikle toleranse for forskjellighet og mangfold 

 at barna utvikler tillitt til og stolthet over egne ferdigheter  

 at barna skal utvikle positive holdninger og forventninger til skoletiden 

 at barna skal få mulighet til å oppleve gleden ved å lære i samspill med 

andre 

 at barna skal utvikle gode holdninger til begrepet læring 

 at barna skal utvikle selvstendighet 
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 at barna skal få oppleve samspill som utvikler nysgjerrighet og utforskning 

– på vei mot kunnskap! 

 

Sosiale ferdigheter som samarbeid, selvhevdelse, empati, selvkontroll og det å 

vise ansvarlighet er viktig for at barnet skal kunne delta i lek og samspill i 

barnehagen og på skolen/SFO. I seniorgruppa har vi spesielt fokus på 

tilrettelegging for barnets utvikling av sosiale ferdigheter.  

 

Utvikling av sosiale ferdigheter skjer best når man har det gøy! Vi legger til 

rette for gode fellesopplevelser, med mye humor og glede. Pedagogene er gode 

rollemodeller med en åpen, nysgjerrig og inkluderende væremåte.  

 

Førskolebarna blir delt inn i grupper på tvers av avdelingene. I gruppene vil de ha 

med seg en barnehagelærer fra sin avdeling. Gruppenes arbeid med seniorplanen 

for høstsemesteret konkretiseres i egen periodeplan ved barnehageårets 

oppstart.  Av og til har vi også aktiviteter med alle barna sammen. 

 

For å gi rom for barnas egne innspill, ta hensyn til enkeltbarnets behov og 

gruppenes sammensetning har vi en grovskisse til planer for høst- og 

vårsemesteret. Fordi gruppene er ulike, vil gjennomføringen av planene kunne få 

både ulik form og ulike uttrykk i de forskjellige gruppene. 

 

Både barn og foreldre har rett til å gi utrykk for hvordan de opplever planenes 

innhold og hvordan de ønsker at det pedagogiske tilbudet skal være. Rutiner for 

hvordan barn- og foreldremedvirkning skal foregå er nærmere beskrevet under 

avsnittene om vurdering- og planarbeid i barnehagens årsplan. 

 

 

 

                                      
                                         Kunnskap og erfaring åpner nye dører 
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Når barnehagen skal tilrettelegge for overgangen til skolen vektlegger vi en 

leken og helhetlig tilnærming til læring.  

Årshjul for samarbeid barnehage/skole/hjem 

 

Tidspunkt Aktivitet Ansvar Tema 
August Seniorkveld 

 

 

Oppstart seniorgruppe 

Barnehagelærer 

 

 

Barnehagelærer 

Endelig senior! Bli kjent 

med hverandre. 

 

Felles turer. Fokus på lek 

og samspill. 

Oktober        Samarbeidsmøte  

foreldre/ barnehage 

Styrer/ 

Barnehagelærer 

Fokusområder/Samarbeid/

planer/rutiner 

Oktober/ 

November 

Samarbeidssamtale 

barnehage/hjem 

Barnehagelærer 

Foreldre 

Hvordan trives barnet? 

Trenger barnet 

tilrettelegging? 

Januar Samarbeidsmøte 

barnehage/skole  

 

 

Samarbeidsmøte 

foreldre/barnehage 

Styrer/ 

Rektor 

 

 

Styrer 

Info om barn med behov 

for spesiell tilrettelegging 
Barnehagen/skolen må innhente 

tillatelse fra foreldrene før de kan gi 

informasjon om enkeltbarn. 

 

Hvordan støtte barnet i 

overgangen fra bhg til 

skole 

Mars/April Påm   

Vår Besøk på skolen/SFO 

 

Lærere fra skolen 

besøker barna i 

barnehagen 

Styrer/ 

Rektor  

Barnehagen 

tilrettelegger så langt 

det lar seg gjøre for å 

følge barna på 

skolebesøk/SFO-besøk 

Vår Foreldremøte på skolen. 

 

Rektor Informasjon om 

skolestart 

Vår Samarbeidssamtale  

barnehage/hjem 

Barnehagelærer

Foreldre 

Er det informasjon som 

er viktig å gi videre til 

skolen? 

Vår Overføringsmøte mellom 

barnehage/skole 

Styrer/ 

Rektor 

Info fra bhg til skolen 
Barnehagen/skolen må innhente 

tillatelse fra foreldrene før de kan gi 

informasjon om enkeltbarn. 

   

Juni Avslutning barnehage Styrer 

Barnehagelærer 

En høytidelig avslutning 

på sommerfesten.  
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August  

 

Første skoledag!! 

Plan for aktiviteter-høsten 2017 
Gruppe 1= Gullslottet/ Kvitebjørn 
Gruppe 2= Glassberget/ Regnbuen 

UKE AKTIVITET 

 

 

MÅL HUSK 

36 

(7.9) 
Gruppe 1:  
 «Ut i det blå»   

(tur i Nærområdet) 

Vi skal samle bokstavpinner! 

 

 

Gruppe 2: Jegerhytta 
Vi skal plukke blåbær og 
lese «Timothy mister seg 
selv» 

 

Bli kjent i den nye 

gruppa  

 

Knytte vennskap på 

tvers 

 

Innarbeide positive 

samværsrutiner 

 

Matpakke, drikkeflaske, sekk 

 

 

 

På jegerhytta skal vi spise 

fiskepinner, barna trenger ikke ha 

med matpakke. 

Vi tar 10- bussen 

37 

(12.9) 

Seniorkveld 

Kl. 17-19 

Se eget skriv!  

 

 

 

37 

(14.9) 
Gruppe 1: Langemyr 
Vi skal lage eget smør! 

 

 

Gruppe 2: 
 «Ut i det blå»   

(tur i Nærområdet) 

Vi skal samle bokstavpinner! 

Bli kjent i den nye 

gruppa  

 

Knytte vennskap på 

tvers 

 

Innarbeide positive 

samværsrutiner 

 

Få kjennskap til 

lokalhistorie 

Matpakke. drikkeflaske, sekk. 

Vi tar 10- bussen. 

38 

(21.9) 

Gruppe 1: Jegerhytta 
Vi skal plukke blåbær og 
lese «Timothy mister seg 
selv» 
 

 

 

 

Gruppe 2: Langemyr 
Vi skal lage eget smør! 

Bli kjent i den ”nye” 

gruppa  

 

Knytte vennskap på 

tvers 

 

Innarbeide positive 

samværsrutiner 

 

Få kjennskap til 

lokalhistorie 

På jegerhytta skal vi spise 

fiskepinner, barna trenger ikke ha 

med matpakke. 

Vi tar 10- bussen. 
 

Matpakke. drikkeflaske, sekk. 
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39 

(28.9) 
Felles tur til Isi banen 

med alle seniorene 

Vi lager piknik, barna 

trenger ikke matpakke 

Få kjennskap til kjente 

steder på Nesodden. 

 

Få erfaring med å dra på 

tur i større gruppe 

 

Knytte bekjentskap 

Drikkeflaske 

Sitteunderlag 

sekk 

41 

(12.10) 

 

 

 

 

 

UTE 
Samarbeidsprosjekt med alle 

seniorene. 

 Vi lager mat ute ved 

bålplassen 

 Eventyrstund 

Bli kjent i den nye gruppa  

 

Knytte vennskap på tvers 

 

Innarbeide positive 

samværsrutiner 

 

 

Drikkeflaske 

Sitteunderlag 

Sekk 

 

 

42 

(19.10) 

 

 

 

 

UTE 
Måling og veiing  

Få erfaring med: 

 ulike måleredskaper 

 matematiske 

begreper 

 å løse oppgaver 

sammen 

 

 

Matpakke 

Drikkeflaske 

 

 

43 

(26.10) 

 

 

 

 

 

UTE 
Gruppe 1 er med på klatrekurs 

 

Gruppe 2 er med på skattejakt 

Knytte vennskap på tvers 

 

Innarbeide positive 

samværsrutiner 

 
Rom forståelse og 

orientering 

 

 

 

Matpakke 

Drikkeflaske 

Sitteunderlag 

Sekk 

 

 

44 

(2.11) 

 

 

 

 

 

UTE 
Gruppe 2 er med på klatrekurs 

 

Gruppe 1 er med på skattejakt 

Knytte vennskap på tvers 

 

Innarbeide positive 

samværsrutiner 

 
Rom forståelse og 

orientering 

 

 

 

Matpakke 

Drikkeflaske 

Sitteunderlag 

Sekk 

45 

(9.11) 

 

 

 

 

 

INNE 

Antall, rom og form 

 Eksperimenter  

 Hva flyter og synker 

Få erfaring med: 

 ulike måleredskaper 

 matematiske 

begreper 

 å løse oppgaver 

Matpakke 

Drikkeflaske 
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sammen 

46 

(16.11) 

 

 

 

 

 

INNE 
Brettspill 

 

Kutte opp grønnsaker 

(Grønnsakene skal brukes til 

høstsuppe i uke 47) 

Få erfaring med: 

 ulike måleredskaper 

 matematiske 

begreper 

 å løse oppgaver 

sammen 

 

Matpakke 

Drikkeflaske 

 

47 

(23.11) 

 

 

 

 

 

UTE 
Vi lager suppe på bål med 

grønnsakene vi kuttet sist uke  

Få erfaring med: 

 ulike måleredskaper 

 matematiske 

begreper 

 å løse oppgaver 

sammen 

 sortering  

 

 

Drikkeflaske 

Sitteunderlag 

Sekk 

 

48 

(30.11) 

 

 

INNE 

 

Gruppene baker pepperkaker 

  

Få en hyggelig avslutning på 

det første halvåret  i 

seniorgruppa. 

 

 

 

 

 

Matpakke 

Drikkeflaske 

 

 

 

 

 

 
 


