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Innledning: 

Å forberede seg til skolestart er en stor begivenhet for barn. Tastabarnehagene vil med dette 

dokumentet legge til rette for at overgangen fra barnehage til skole og SFO blir en positiv 

opplevelse.  

Planen er et felles arbeidsdokument for personalet og informasjon til foreldre og 

tilsynsmyndighet. Pedagogiske ledere fra alle Tastabarnehagene har deltatt i utarbeidelsen 

av dokumentet. Vi ønsker å sikre et kvalitativt likeverdig førskoletilbud i alle våre seks 

barnehager.  

Med bakgrunn i dette overordnede dokumentet vil den enkelte pedagogiske leder utarbeide 

periodeplaner som viser hvordan hennes/hans gruppe vil arbeide i dybden med hvert 

område. Alle barn i Tastabarnehagene skal få erfaring og opplevelser med hvert område, 

men tidsbruk og fordypning vil ta utgangspunkt i gruppens behov.  

Barn og foreldre skal føle seg trygge på at både barnehage og skole gjør sitt beste for å 

skape kontinuitet og sammenheng.  Overgangen fra barnehage til skole må ses på som en 

sammenhengende prosess fra siste året i barnehagen til første året på skole. De ulike 

aktivitetene skal synliggjøres og gi mening for både barna og foreldrene.                             
Plan for overgang mellom barnehage og skole, Stavanger kommune 

Styringsdokumenter: 

Lov om barnehager 

Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 

Plan for overgang mellom barnehage og skole 

Stadig bedre 

Plan for fysisk aktivitet 

Årsplan 

Målsetting: 

Alle barn skal oppleve en likeverdig, trygg, meningsfull overgang fra barnehage til skole og 
SFO. Målet er at barna kan ta vare på seg selv, både praktisk, sosialt og følelsesmessig når 
det begynner på skole/SFO.  

Hvem er 5-6 åringen? 

5-6 års alderen er spesiell. Tannfelling er ofte i gang og armer og ben vokser kraftig i lengde. 
Selvstendighet og selvidentitet er viktig for denne aldersgruppen. Brytningen mellom ønsket 
om å være stor og klare seg selv, og ønsket om å være liten å få mye trygghet og omsorg, 
kan for enkelte føre til at usikkerhet og følelsesmessige svingninger oppstår.  De lærer nye 
ord hele tiden, og ordforrådet øker i rivende fart. Med et rikere språk er barna nå bedre 
rustet til å løse konflikter verbalt istedenfor fysisk. Det skjer også mye på det intellektuelle 
plan. Barna får større bevissthet om verden de omgir seg med, og de er mer interessert i hva 
ting heter og deres egenskaper. Motorikken er også på topp, og 5-6 åringen er ofte full av 
fart og energi. Her følger andre ting som kjennetegner 5-6 åringen: 
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- Er glad i høytlesning og kan sitte stille lenge. 
- Kan gjenfortelle historier og enkle vitser og gåter. 
- Stadig bedre utviklet finmotorikk fremmer lyst og interesse for bord aktiviteter og 

leker/spill med regler, fingerhekling, tegning, perling m.m.  
- Er godt kjent med fargene og tegner både mennesker og kjøretøy. Tegningene er ofte 

virkelighetsnære og detaljrike som for eksempel med ring/øredobber, flagg, 
halerotor til fly osv. 

- Benytter pinsettgrep når de bruker blyant. 
- Klarer å klippe med saks. 
- Noen skriver navnet sitt. Normalt å snu bokstavene speilvendt.  
- Mange trives med å delta i ballaktiviteter, friidrett og aktiv utelek. 
- Rolleleken er godt utviklet, og de behøver allsidig lekemateriell. 
- Stort ordforråd, rundt 13.000. ord og velutviklet 5-8 ords setninger. 
- Tåler bedre å vente på tur og å få beskjed om å vente litt. 
- Forstår lettere forskjellen på rett og galt og kan lett justere adferden med verbal 

rettledning. 
- Mange kan følge bruksanvisning på Lego og bygge flotte byggverk. 

Læringsperspektiv: 

Barnehage og skole har ulike mandat, men fagområdene i barnehagen og fagene i skolen er 

stort grad sammenfallende. Både rammeplanen og skolens læreplaner peker på betydningen 

av språklig, sosial og kulturell kompetanse. Selv om det er ulike målformuleringer er de syv 

fagområdene som blir presentert i rammeplanen i stor grad de samme som barn senere vil 

møte igjen som fag i skolen. Den store forskjellen ligger i at barnehagens mål er prosessmål 

som beskriver hvordan personalet i barnehagen skal bidra til å gi barna opplevelser og 

erfaringer, mens skolen mål er kompetansemål som sier noe om hva eleven skal mestre eller 

kunne etter endt opplæring.  

Vi har valgt å bruke fagområdene som overordnede tema i planen vår for å sikre en god 

forberedelse til skolestart. Innenfor hvert av fagområdene har pedagogene i 

Tastabarnehagene laget en idebank på delingsplattformen vår, Teams, hvor de kan hente ut 

relevant materiell tilpasset sin barnegruppe. I løpet av barnehageåret skal alle 

førskolegruppene i Tastabarnehagene har arbeidet med alle fagområdene. Hvert fagområde 

er her illustrert med noen eksempler: 

• Kommunikasjon, språk og tekst: Språksprell, gode samtaler, refleksjon, følelser, Vil 

vite-kroppen min tilhører meg, skrivedans, utforskning av skriftspråket, tekstskaping, 

vitser, høytlesning, sang og musikk, regelleker, bøker, bibliotek m.m. 

• Kropp, bevegelse, mat og helse: tur i nærmiljøet, vanntilvenning, grov- og 

finmotoriske ferdigheter, minirøris, dans, sunn mat, selvstendighetsferdigheter som 

eks. dobesøk og påkledning, førstehjelp, skøyting m.m. 

• Kunst, kultur og kreativitet: Supersans- museumsbesøk, forming, drama og 

opptreden, delta på ulike kulturarrangementer, musikkinstrumenter m.m. 

• Natur, miljø og teknologi: fysikkforsøk, eksperimenter, kunnskap om natur og 

naturvern, årstider, erfaring med hverdagslivets hjelpemidler som nettbrett, kamera 

og mobil, undring, matlaging på tur, brannvern m.m.  
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• Antall, rom og form: Mattemeis, tall, telling, vekt, lengde, størrelse, tidsbegrep, 

romforståelse, mønster og former, rekkefølge, følge en bruksanvisning, puslespill, 

problemløsning m.m. 

• Etikk, religion og filosofi: samarbeid, følelser, å være nysgjerrig på livet, kjenne til 

høytider og tradisjoner, FN dag, mangfold og likeverd, kunne samtale om etiske 

leveregler, respekt, toleranse, barns rettigheter m.m. 

• Nærmiljø og samfunn: skolebesøk, trafikkopplæring, bli kjent med eget nærmiljø, 

norske folkeeventyr, min familie, hvor bor jeg, byen min, lokalkultur og lokal historie, 

samefolket m.m.  

Vi vet at de beste læringsprosessene skjer når kognitive og emosjonelle læringsprosesser går 

parallelt. Vi har alltid omsorg, lek og læring i fokus. Vi arbeider også med sosiale ferdigheter, 

selvregulering og tilhørighet i førskolegruppene. Vennskap, fellesskap, trygghet, tillitt og 

ansvar er viktige momenter. Vi må heller ikke glemme lek og moro. Førskolebarnet skal 

lyttes til og ha medbestemmelse i egen hverdag.  5-6 åringene er på svært ulike nivå 

utviklingsmessig, og alle skal bli møtt på sitt nivå samtidig som de er en del av gruppen.  

Gjennomføring: 

Det er opp til den enkelte barnehage hvordan man organiserer førskolegruppene. Dette 

avhenger av antall barn og voksne, lokaler og behov. Alle grupper har minst en planlagt 

samling i uken, ofte flere. Oppsettet for gruppene følger ca. samme mal: 

- Samling om hva som skal skje i førskolegruppen i dag. 

- Dagens aktivitet. 

- Samling om hva som er gjort/hva vi har lært i dag. 

Et viktig poeng som vi vil belyse er at førskolegruppene ikke er skole. Vi har enkelte 

skoleforberedende aktiviteter, men det er lek, samarbeid og styrking av sosiale relasjoner 

som er det aller viktigste. Summen av erfaringene barn får, gjør dem gradvis modne for 

skolestart. Vi ønsker barn som er på jakt etter kunnskap. 

Foreldresamarbeid: 

Foreldre skal holdes løpende orientert om sitt førskolebarn, og hva førskolegruppen arbeider 

med gjennom hele året. Pedagogene står fritt til å informere ukentlig, månedlig, halvårlig 

eller årlig.  

I løpet av det siste barnehageåret vil overgang til skolen være et samtaleemne på 

foreldresamtaler. I samarbeid med barnets hjem vil barnehagen fylle ut et overføringsskjema 

til skolen. Informasjonen i skjema rettes mot det enkeltes barns kompetanse- hva barnet 

kan, liker, mestrer og på hva det kan trenge særskilt støtte til ved skolestart. 

Språkferdigheter kartlegges også. For flerspråklige barn kartlegges også språkferdigheter på 

norsk for å se om barnet har behov for særskilt språkopplæring etter paragraf 2.8. i 

samarbeid med veilederkorpset på Johannes læringssenter. 

 

Vi gleder oss til å starte arbeidet med årets førskolegrupper<3 


