
DE YNGSTE BARNA I LILLEHAGEN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

«Jeg KAN være med å bestemme, 

selv om jeg er liten» 

 

- Personalet tar hensyn til barnas 

tanker og meninger i hverdagen 

- Selv de yngste kan delta i 

prosjekter. 

- Personalet lytter til barna, slik at 

de får medvirke i sin egen hverdag 

 

«Jeg TRIVES i barnehagen, selv når mamma /pappa 

går!» 

- Personalet bruker hele høsten på tilvenning. 

- Personalet legger til rette for at  barna får  ro 

og rom nok å boltre seg på 

 

«Jeg blir SETT»; 

 

-Alle barn har en tilknytningsperson på 

basen som blir kjent med barnets behov 

og barnets spesielle rutiner 

- Den voksne har et spesielt øye på 

sine tilknytningsbarn, ser barnet og 

gir den omsorgen det trenger i 

starten. 
- Tilknytningspersonen skal hjelpe 

barnet til å få oversikt over dagen i 

barnehagen, bli kjent med andre 
barn og voksne.  

 

 

«Jeg er TRYGG når jeg vet hva som skjer!» 

 

- Personalet er opptatt av at hverdagen i starten 

er nogenlunde lik, med de samme rutiner 

hver dag 

- De yngste barna har utetid alene om 

formiddagen, skjermes i starten fra de store 

basene 

 

«Jeg får erfaring i å LEKE med 

andre»; 

- Barna er i smågrupper med 

hverandre på tvers av basene. 

- Personalet er opptatt av vennskap 

mellom små barn, legger til rette for 

gode lekesituasjoner i hverdagen. 

- Personalet legger til rette for frilek i 

stor grad. 

- Barna får oppleve variert lek og er 

både ute og inne. 

«Barnehagen KJENNER meg 

og mine vaner» 

-Personalet er opptatt av at de 

tilpasser seg barnets rutiner 

hjemme så godt den kan. På 

denne måten kan vi få trygge 

barn! 

«Jeg er AKTIV i min hverdag» 

- Personalet har fokus på 

«toddlerkultur» 

- Personalet er aktive i å tilby barna 

grovmotoriske aktiviteter og 

utfordringer ute og inne. 

- Barna tilbys lekemateriell på ulikt 

nivå. 

«Jeg lærer mine FØRSTE 

ORD og sanger » 

 

-Personalet vektlegger i sin 

hverdag med barna;  

Førspråklige erfaringer 

Sang og musikk 

Pekebøker 

Samtaleskyer 

Nøkkelord 

«Det er gøy i KLUBB»; 

 

-Personalet tilbyr barna aktiviteter i 

smågrupper. Her varieres det mht 

alder og modning   

Dette året;  

-vaskeklubb ( fokus miljø/natur) 

-formingsklubb  

-turklubb 

-dramaklubb 


