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INNLEDNING 

 
Stortinget har i barnehageloven fastsatt overordnede bestemmelser om 
barnehagens innhold og oppgaver. Kunnskapsdepartementet har fastsatt 
forskrift om rammeplan for barnehagens innhold, oppgaver og verdigrunnlag. 
En ny rammeplan trådde i kraft 1. august 2017. 
Alle barnehager skal bygge sin virksomhet på verdigrunnlaget og innholdet som 
er fastsatt i barnehageloven og i internasjonale konvensjoner. 
 
«Barnehagens verdigrunnlag skal formidles, praktiseres og oppleves i alle deler 
av barnehagens pedagogiske arbeid. 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», jfr. 
Rammeplanen s.7.  
 
Rammeplanen gir barnehageeier, styrer/daglig leder, pedagogiske ledere og 
det øvrige personalet en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring, 
dokumentasjon og vurdering av barnehagens virksomhet.  
 
Vi har utarbeidet denne virksomhetsplanen som dokumenterer våre valg og 
begrunnelser. Den gir informasjon om vårt pedagogiske arbeid og synliggjør 
hvordan vi fortolker og realiserer rammeplanen. 
 
Virksomhetsplanen er godkjent i samarbeidsutvalget 14. mars 2018 og vil 
gjelde for treårsperioden 2018 – 2020.  
 
Barn er små mennesker som må sees og respekteres på lik linje med voksne. 
Barn har ulike interesser og behov ut i fra alder, modning og den de er. Vår 
oppgave som voksen blir å være tilstede for det enkelte barnet. Barn trenger 
inspirasjon, oppmuntring, veiledning og støtte på sin læringsvei. Hvert enkelt 
barn er unikt. 
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1. MÅL  
 

 

MØTE ENKELTBARNET 
 

           
 
«Det overordnede målet for montessoribarnehagen er å stimulere barnets 
helhetlige utvikling gjennom å gi dem mulighet til å utvikle sin personlighet, 
bruke sitt potensiale og bli en del av tiden og kulturen de lever i» jfr Følg 
barnet, pedagogisk fagplan for montessoribarnehagen s. 14.  
Vi i Elvebakken Montessoribarnehage gjør dette ved å tilby et godt tilrettelagt 
miljø, der hvert enkelt barn står fritt til å utforske verden ved hjelp av 
montessorimateriellet og mange andre aktiviteter. Her kan barnet gjennom 
lekende læring tilegne seg kunnskap og utvikle ferdigheter. De voksne er 
tilstede og veileder hvert enkelt barn basert på observasjoner av barnet. 
Observasjonene viser hvor barnet er i sin utvikling og hvilke stimuli det trenger 
for å gå videre.  
 

       
 

Montessoripedagogikken baseres i stor grad av en dyp respekt for barnet, for 
hva det er i stand til å utrette og for dets utviklingsmessige behov. Det viktigste 
er å hjelpe barnet til å utvikle sin personlighet. Vår oppgave blir å forstå 
hvordan barnet tenker. Barn som blir respektert og får holde på med aktiviteter 
de kjenner de har behov for, kommer i sin tur til å utvikle respekt både for seg 
selv, andre mennesker og sine omgivelser.  
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Vår fremste oppgave er å bidra til at barna utvikler seg til selvstendige individer 
som har tro på seg selv og har en god utviklet sosial kompetanse. Vi må bidra til 
at morgendagens verdensborgere innehar en forståelse for at vi er gjensidig 
avhengig av hverandre, er respektfulle og tolerante og som går inn for en 
bærekraftig utvikling og er seg sitt ansvar bevisst som menneske.  
 
Vi vet at barn uttrykker seg forskjellig, og det er vår oppgave som voksen å se, 
observere og være tilstede slik at vi oppfatter barns uttrykksmåter. Det være 
seg kroppsspråk, mimikk, følelsesuttrykk og verbale uttrykk. For å imøtekomme 
dette må vi i hverdagen ha tid og rom til å lytte, være sammen med og samtale 
med barna. Dette gjør vi bl.a. ved å ta med barna på praktiske gjøremål, 
samtidig være nær dem og gi barna bekreftelse på at de blir sett som den de er.  
Barnas spontane uttrykk, det de sier til foreldrene, de andre barna eller det vi 
hører i lek/aktivitet må vi være lydhøre for. Vi vet at de ekte tilbakemeldingene 
oftest kommer spontant, der og da. Vi voksne må derfor være observante på 
barnas uttrykk for hvordan de opplever dagen sin, slik at vi kan bringe dette inn 
i planleggingsarbeidet av hverdagens innhold.  
  
Barns medvirkning mener vi også ivaretas på en god måte ved at det fysiske 
miljøet er lagt til rette for barna. For og best mulig møte barna på det psykiske 
plan er det viktig at det fysiske miljøet er tilrettelagt. Barna søker utfordringer 
og ønsker å mestre, mestring er en del av læringen. Når de mestrer søker de 
nye utfordringer og får ny læring. De har ulike behov og søker dermed ulike 
aktiviteter. Vi voksne må se alle barna og legge til rette slik at de kan være 
delaktige i sin egen utvikling. Vi observerer og samtaler med barnet og utfra 
dette planlegger, vurderer og legger vi til rette for hva som er til det beste for 
hvert enkelt barn til enhver tid.  
 
 
 

2. VISJON 

 

«HJELP MEG Å GJØRE DET SELV» 

 
Hvert enkelt barn trenger hjelp til å lære, men selve innlæringen må hver og en 
få gjøre på egen hånd og i samspill med andre. Å skape trygghet ved å la barnet 
få delta i aktiviteter og oppmuntre dem til selvstendighet er en av 
grunnprinsippene i montessoripedagogikken. Barna gis frihet til å handle 
innenfor klare grenser i et nøye tilrettelagt miljø. Her kan de være aktivt 
medvirkende til egen utvikling, danning og læring. Det vil ikke si at barna kan 
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gjøre hva de vil til enhver tid, men de har frihet innenfor klare grenser. Frihet 
innebærer ikke frihet fra noe, men frihet til aktivitet som skaper utvikling. 
Aktivitet er det barna velger å holde på med, og det er viktig å la barna jobbe 
uforstyrret, slik at de kan prøve og feile, for så å mestre på egen hånd. De 
voksne må være tilgjengelige og støtte/veilede barnet ved behov. Barn har en 
fantastisk evne til å konsentrere seg, når oppgaven føles interessant. Barns 
spontane lyst til å lære og mestre øker når barnet selv får bestemme ut fra sin 
interesse. Maria Montessori observerte at voksne – ofte ubevisst – er et hinder 
i stedet for støttende for barna i deres utvikling. Det høyst menneskelige 
voksne instinktet om å hjelpe til og ta styringen kan i mange tilfeller gi negativ 
effekt. All unødvendig hjelp hindrer barnet i dets utvikling. Hvis vi i stedet lærer 
oss å observere barnet vil vi snart få innsikt i når, og på hvilken måte barnet 
trenger hjelp. Barn som blir respektert og får holde på med de aktivitetene som 
de kjenner at de behøver, kommer i sin tur til å utvikle respekt både for seg 
selv, andre mennesker og sine omgivelser.  
En av de aller viktigste gavene vi voksne kan gi barnet er tid. Tid er samtidig 
ofte en mangelvare i dagens samfunn og krever derfor en stor bevissthet hos 
oss voksne. Hvis barnet får den tiden det trenger, vil det ikke bare få den beste 
forutsetningen for å kunne lære seg en ferdighet, men også få vissheten om at 
man ikke trenger å be om hjelp for å klare seg. 
Å hjelpe barnet til å hjelpe seg selv – er kjernen i vår pedagogikk.  
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3. OVERGANGER 

 
Når barn begynner i barnehagen skal vi i samarbeid med foreldrene legge til 
rette for at barnet får en trygg og god start. Vi tilpasser rutiner og organiserer 
tid og rom slik at barnet får tid til å bli kjent, etablere relasjoner og knytte seg 
til oss som jobber her og de andre barna.  
Før oppstart sender vi ut velkomstbrev til hvert barn hvor det står hvem av 
personalet som vil møte barnet i garderoben når det kommer den første dagen. 
De to første dagene er barnet her i 2 – 2,5 time og da er foreldrene/foresatte 
sammen med barnet hele tiden. Dag tre kan foreldrene gå en tur mens barnet 
sover, spiser lunsj eller leker, men dag tre bør være maks 5 timer. Ser vi at 
barnet har behov for å ha foreldrene sine sammen med seg lengre enn tre 
dager, er selvfølgelig det mulig. Vi tilpasser overgangen til barnehagen ut fra 
hvert enkelt barns behov. Det som fungerer for et barn trenger ikke å fungere 
for et annet.  
I oppstartsperioden er vi ekstra tett på for å trygge barnet i nye omgivelser. Vi 
fokuserer også på god dialog med foreldre/foresatte for å bli mest mulig kjent 
med barnet, for på den måten møte barnet mest mulig riktig.  
 
Når barn skal over fra Rogna til Smolten/Smålaksen brukes det god tid. Barna 
begynner allerede i februar/mars med å være på «besøk» til sin nye base. Vi er 
bevisst på å gi både barna og foreldrene tid og rom til å bli kjent med barna og 
personalet når de bytter base. Vi har som mål å ha et åpent hus slik at 
overgangen fra småbarn til storbarn blir lettest mulig. Med åpent hus menes 
blant annet felles frokost, at barna kan gå fritt mellom basene, felles 
sangsamlinger, juleverksted, karneval, vinteraktivitetsdag, sommerleker mm. 
Da er vi sammen på tvers av basene. Dette er med på å lette overgangen til ny 
base innad i barnehagen. 
 
Melhus kommune har en egen plan for overgangen mellom barnehage og 
skole. Den har en mal for arbeidet med førskolegruppa i barnehagen og danner 
grunnlaget for arbeidet. 
Hos oss kaller vi gruppa Storlaks, og fra september måned starter vi med egne 
aktiviteter for dem.  
Vi ønsker å gi dem en fellesskapsfølelse rundt det å være eldst i barnehagen og 
skolestartere. Hovedmålet er å forberede barna til skolestart og samtidig gi 
dem nye opplevelser og erfaringer. Vi legger til rette for ulike aktiviteter som 
støtter barna i deres utvikling, både sosialt, intellektuelt og fysisk.  
Gjennom hele det siste barnehageåret er barna samlet i storlaksgruppa 2 – 3 
ganger pr uke. Her gjennomføres ulike aktiviteter som skrivedans, oppgaver i 
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egen aktivitetsbok, lytting til lydbok og kulturskolebesøk. Vi drar på ulike turer i 
skog og mark, besøker gjerne arbeidsplasser, andre barnehager og skoler, samt 
drar på turer til Trondheim. 
Våren før skolestart blir barna invitert til sine respektive skoler på «bli-kjent-
dager», hvor ansatte i barnehagen følger barna, og vil fungere som en kontakt 
mellom barna og skolen. Pedagogisk leder som har ansvaret for storlaksene 
fyller ut skjemaet «Overgang fra barnehage til skole» som gjennomgås og 
godkjennes av foreldrene i foreldersamtale. Dette overleveres skolen hvor 
barnet skal begynne i 1. trinn. 
 

      
 
 

 
4. BARNEHAGENS INNHOLD 

«Barnehagens innhold skal være allsidig, variert og tilpasset enkeltbarnet og 
barnegruppen. I barnehagen skal barna få leke og utfolde skaperglede, undring 
og utforskertrang.» Jfr Rammeplanen s.19.  
Montessoripedagogikken baseres i stor grad på en dyp respekt for barnet, for 
hva barnet er i stand til å utrette og dets utviklingsmessige behov.  I 
barnehagen skal alle barna oppleve å bli sett, forstått, respektert og få den 
hjelp og støtte de har behov for. Dette gjør vi ved å være bevisst vår rolle som 
voksen, hva vi tilbyr barna (aktiviteter/leker/materiell), hvordan vi møter 
hverandre (vårt positive menneskesyn) og vårt fysiske miljø.  

 
4.1 Fagområdene  

For å sikre et variert og allsidig pedagogisk tilbud i barnehagen, deles 
Rammeplanen inn i syv fagområder som er sentrale for opplevelse, trivsel, 
helse, utforskning og læring. Montessoripedagogikken deler også opp i fag-
/temaområder som omhandler mye av de samme læringsfeltene.  
Vi legger opp til aktiviteter som stimulerer hele barnet. Aktiviteter der hode, 
kropp og sjel er delaktige. Materiellet finnes som regel bare i ett eller få 
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eksemplarer. Dette gjør at barna lærer å ta hensyn og vente på tur – noe som 
er av stor betydning for en god sosial utvikling.  
Den aller viktigste læringen skjer i møtet mellom mennesker. Vi må møte 
hverandre med respekt, toleranse, likeverdighet, omsorg og kjærlighet.  
 
På Rogna (1 – 3 års basen) har vi et rikt utvalg av aktiviteter/materiell/leker 
som har som formål å fremme barnets motoriske utvikling, som for eksempel 
gripeevnen, koordinasjon øye-hånd, koordinasjon mellom venstre og høyre 
hånd, balanse og grovmotoriske ferdigheter. Miljøet tilbyr varierte muligheter 
for selvstendig fysisk aktivitet.  
På Smolten og Smålaksen (3 – 6 års basene) er vårt fysiske miljø i større grad 
innredet etter de ulike fagområdene, og aktivitetene er tilrettelagt slik at barna 
utvikler kunnskaper og ferdigheter gjennom undring, utforskning og skapende 
aktiviteter.  
 
4.1.1 Praktiske hverdagsaktiviteter 

De første aktivitetene barna i montessoribarnehager utøver, er ofte 
praktiske hverdagsaktiviteter. Med dette menes alle aktivitetene som 
setter barnet i stand til å ta del i hverdagen sin – både i barnehagen og 
hjemme. Det strekker seg fra enkle; som å helle og øse, til det mer 
komplekse som å tørke støv eller tilberede et måltid. Arbeidet styrker 
barnets selvfølelse fordi det bidrar til sin egen og gruppens velvære. 
Barnet blir mer selvstendig og koordinasjon og konsentrasjon utvikles. 
Aktivitetene er tilpasset barnets alder og redskapene er i barnets 
størrelse.  Alle de praktiske hverdagsaktivitetene appellerer til barnet og 
oppleves som meningsfylte.  

 

       
 
4.1.2 Sensoriske aktiviteter 

Sansene syn, hørsel, følelse, smak og lukt er våre kontaktpunkter med 
omgivelsene. Med våre sanser oppfatter og systematiserer vi inntrykk. 
Materiellet imøteser barnets utviklingsmessige behov. Materiellet innbyr 
til bevegelse, aktivitet og repetisjon. Arbeidet med det sensoriske 
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materiellet er en forberedelse til matematikk, skriving, lesing, 
kulturemner og naturvitenskap. Det sensoriske materiellet er delt inn i 
ulike grupper som materiell for syn, hørsel, lukt, smak, berøring, 
temperatur og vekt. 
 

       
 

4.1.3 Antall, rom og form.  
Alle mennesker har et matematisk sinn. Det kommer ofte til uttrykk i  
interessen for tall og telling, former og dimensjoner, presisjon, jakten på 
sammenhenger og motivasjon for problemløsning.  
Barna får kontakt med matematikk både indirekte og direkte gjennom de 
praktiske hverdagsaktivitetene og det sansetrenende materiellet. De får 
erfaring med lengder, volum, vekt, kuber, prismer, sylindere osv.  
De minste barna opplever matematikk i hverdagen ved for eksempel 
dekking av bord, sanger, rim og regler. 
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4.1.4 Kommunikasjon, språk og tekst 
Vi har et rikt språkmiljø. Alle voksne er bevisst på at vi er språklige 
forbilder. Enhver anledning til 
samtale, begrepslæring, lek med språk 
og utforskning av muntlige og 
skriftlige språk benyttes. Vi setter ord 
på ting og daglige hendelser, og barna 
opplever å bli lyttet til og å være 
delaktige i samtalene. Skriftspråket er 
en annen viktig del av vårt språk og 
aktiviteter med bokstaver, lesning og 
skriving blir en naturlig del av barnets 
verden. 
 
 

4.1.5 Etikk, religion og filosofi 
Etikk, religion og filosofi er med på å forme måter å oppfatte verden og 
mennesker på og preger verdier, normer og holdninger. Å stille spørsmål 
av åndelig karakter ligger i menneskets natur. Vi søker stadig svar på 
meningen med livet, og etikk, moral og tro er viktige veivisere i våre liv. 
Også små barn funderer over slike ting, og det er vår oppgave å være 
lydhør overfor dem og invitere til samtale og undring. Vårt ansvar er å 
reflektere over det multi-religiøse og flerkulturelle samfunnet som Norge 
er i dag. Samtidig må vi hjelpe alle barn til å finne en trygg forankring i 
den kristne kulturarven som omgir oss gjennom markering av høytider 
og tradisjoner.  
Vi må støtte barnets utvikling av forståelsen for etiske retningslinjer og 
hva som er rett og galt. Vår oppgave er å gi barnet vokabular til å kunne 
snakke og tenke rundt etiske og filosofiske spørsmål. Like betydningsfullt 
er det at barna kan ta i bruk ord og uttrykk for å løse konflikter på en 
fredelig måte, og for å sette ord på følelser.  
 

4.1.6 Kropp, bevegelse, mat og helse 
Småbarn er i en sensitiv periode for utvikling av motorisk kompetanse. 
De er i nesten kontinuerlig bevegelse for å lære seg å koordinere og 
beherske kroppen sin. Barna tilegner seg grunnleggende motoriske 
ferdigheter, kroppsbeherskelse, vaner (for eksempel vaner om at man 
går ut hver dag uansett vær, at man liker å være i naturen, at man går på 
ski om vinteren etc). Gjennom ulike aktiviteter blir barnet kjent med 
kroppen sin, dens ulike funksjoner og lærer hvordan vi kan holde oss 
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friske gjennom aktivitet og riktig kosthold. 
Der det er mulig blir barna involvert i 
tilberedelse av måltider. Barna motiveres til 
å spise sunn mat og få grunnleggende 
forståelse for hvordan sunn mat bidrar til 
god helse.  
 
I montessoripedagogikken har bevegelsens, 
motorikkens og koordinasjonens utvikling 
en betydelig plass. Maria Montessori så den 
som en av forutsetningene for all innlæring. 
Det er bevegelse som setter barnet i 
kontakt med omverdenen. Det er med 
bevegelse barnet uttrykker sin personlighet.  
Barn trenger å få bevege seg av flere grunner. De har en indre drivkraft 
til å utforske sine omgivelser, først med munnen, så med hendene. 
Gjennom bevegelsen utvikler de også kropps- og romoppfatning. Når 
barna er trygge på sine bevegelser, vokser selvtilliten og tilliten til egne 
evner.  
Når barnets bevegelser er blitt automatiserte, når kroppen mestrer, 
oppstår en ny frihet; barnet kontrollerer nå seg selv, og avhengigheten 
av andre avtar. 
 
Aktivitetsdag; 
En dag i uken har vi aktivitetsdag. Denne dagen legger vi ekstra vekt på 
fysisk aktivitet på ulike måter. Vi går turer i nærområdet (f.eks. Gruva, 
Bankhallen, folk – i – form løypa), dra til hytta vår i Vassfjellet, 
gjennomfører andre aktiviteter, som f.eks. sykkeldager, 
friidrettsaktiviteter, tradisjonelle barneleker, klatring og eventuelt 
grovmotoriske aktiviteter innendørs. Vi ønsker at barna skal få positive 
opplevelser gjennom å bruke kroppen sin.  
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Kosthold; 
Mat og drikke som inntas i barnehagen utgjør en betydelig del av barns 
totale kosthold. Hjem og familie har hovedansvaret for barns kosthold, 
men fordi så mange måltider inntas her i barnehagen, har vi stor 
innflytelse på barnas matvaner, kosthold og helse.  
Vi i barnehagen skal bidra til at barna tilegner seg gode vaner, holdninger 
og kunnskaper når det gjelder kosthold, hygiene, aktivitet og hvile.  
 
Barna får være delaktige i matlagingen, de får delta i dyrking og 
innhøsting av grønnsaker. Dette skaper læring og forståelse av 
mattradisjoner, samspill med andre, selvstendighet og kunnskap om 
sammenhengen mellom mat, kropp og helse.  
 
Barn får i gjennomsnitt 15 % av sitt daglige energiinntak fra sukker, mens 
den øvre anbefalte grensen er 10 %. Et kosthold med mye sukker vil gå 
på bekostning av viktige vitaminer og mineraler samt kostfiber. I tillegg 
er sukker skadelig for tennene og det kan øke risikoen for overvekt.  
Ved bursdagsfeiringer får barna velge mellom fruktspyd, frukt i kopp, 
fruktsalat, frukt på fat eller smoothie.  
Gjennom mat og drikke får kroppen tilført energi, vitaminer, mineraler 
og andre stoffer som kroppen trenger. Ved at vi varierer utvalget av 
matvarer er det enklere for barna å få i seg de ulike næringsstoffene. Ved 
at barna får et variert utvalg av mat utvikler de smakssansen og de lærer 
om mangfoldet av mat som finnes.  
Bare 10 % av barna spiser sine fem porsjoner frukt og grønt om dagen. Et 
høyere frukt- og grøntinntak sikrer et variert inntak av mineraler, 
vitaminer, kostfiber og antioksidanter, og er med på å styrke 
immunforsvaret, fordøyelsessystemet og forebygge livsstilssykdommer. 
Vi tilbyr barna grønnsaker på formiddagen, til lunsj måltidet og frukt på 
ettermiddagen. 
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4.1.7 Kunst, kultur og kreativitet 
Formidling av kunst og kultur bidrar til å skape fortrolighet med og 
tilhørighet til kulturelle uttrykksformer. 
Vi skal gi barnet mulighet til å oppleve 
kunst og kultur. Å være sammen om 
kulturelle opplevelser og å gjøre eller 
skape noe felles, bidrar til samhørighet. 
Barn skaper sin egen kultur ut fra egne 
opplevelser og tilegner seg ferdigheter 
til selv å uttrykke seg estetisk. Gjennom 
rike erfaringer med kunst, kultur og 
estetikk vil barnet få et mangfold av 
muligheter til sansing, opplevelse, 
eksperimentering, skapende virksomhet, tenkning og kommunikasjon.  
 
 

4.1.8 Natur, miljø og teknologi 
Montessoripedagogikken legger stor vekt på å formidle hvordan alt på 
jorden er forbundet med hverandre. Gjensidig avhengighet og 
bærekraftig utvikling levendegjøres og undersøkes på mange ulike 
måter. Vi undersøker verden med undring, oppdagerglede og respekt. Vi 
verdsetter og fostrer alt levende, både mennesker, dyr, planter, og 
hjelper barnet til å forstå at det er en del av en større helhet. Ingenting 
eksisterer bare for seg selv, alt er en del av en sammenheng.  
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Kildesortering;  
Allerede i barnehagen ønsker vi å lære barna å kildesortere. Vårt mål 
med kildesorteringen er å fremme interessen for kildesortering blant 
barna, samtidig som vi ønsker at de skal lære seg å ta vare på naturen og 
miljøet rundt seg.  
Storlaksgruppa besøker Envina og miljøstasjonen i Varmbo. Der får de 
omvisning, informasjon og god innføring i søppelsortering. Barna får også 
innblikk i hva som skjer videre med det vi leverer ifra oss på 
miljøstasjonen. 
Hver vår tar vi barna med på søppelplukking rundt barnehagen. Barna vil 
med dette få muligheten til å lære å ta vare på naturen og miljøet rundt 
seg. 
 
Kompost: 
Matavfall kaster vi i kompostbingen vår. Kompostjorda blir igjen brukt i 
grønnsakhagen. Dette ser vi på som forebygging og en bevisstgjøring av 
vårt forbruk.  
 
 

4.1.9 Nærmiljø og samfunn 
Vi bidrar til å gjøre barna kjent med eget nærmiljø, samfunnet og verden 
gjennom utforskning, opplevelser og erfaringer. Barna skal også få 
erfaring og kjennskap til ulike familieformer, kulturelt mangfold og 
levevis, samt en begynnende kjennskap til menneskerettighetene.  
 
Hytta vår: 
I desember 2010 var vi så heldige å få vår egen hytte i Vassfjellet. Hytta 
er på 20 m2, og inneholder stue/kjøkken og et soverom.  
Hytta ligger i et flott turområde og har fantastisk utsikt. Her har vi store 
muligheter til å utforske naturen og 
det den har å by på. Vi klatrer i trær, 
balanserer, snekrer hytte, seiler båter 
i Loddbekken, plukker bær, studerer 
maur, blomster og alt det andre 
skogen har å by på. Vi koser oss!!   
Vi forsøker å bruke hytta så mye som 
mulig, og målet er ukentlige turer. De 
største barna er der naturligvis oftere 
enn de yngste.  
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4.2 Helheten – fredstanken 

Å skape grobunn for langvarig fred går som en rød tråd gjennom 
montessoripedagogikken. Fredskulturen er bygget på universelle verdier som 
konfliktløsning og samarbeid. Vi må lære 
barna å forstå verdien av respekt, gjensidig 
forståelse, likeverd, empati, medfølelse og 
ikke-voldelige løsninger. 
«Fredsutdanningen» i 
montessoripedagogikken handler om sosial 
rettferdighet og om å gi barna redskaper til 
å løse konflikter. På den måten 
opparbeider de kompetanse i å løse 
konflikter og problemer i samfunnet 
senere i livet.  
Montessorimiljøet skal være et optimalt sted der barnet kan utvikle seg selv og 
finne en indre fred som gjenspeiler dets menneskelige natur.  
Fredsutdanningen deles inn i fire ulike bevissthetssoner som bygger på 
hverandre;  
Selvbevissthet og utvikling – hvem er jeg? Hva er viktig for meg og hvorfor? Hva 
er mine sterke og svake sider, mitt talent og hva setter jeg pris på her i livet? 
Bevissthet om fellesskapet og utvikling – dette uttrykkes gjennom forståelse for 
andre innenfor vårt fellesskap, og gjennom empati og sympati. 
Kulturell bevissthet og utvikling – her dreier det seg om kjennskap til 
mennesker i andre kulturer og en grunnleggende respekt for at ulike kulturers 
tradisjoner er betydningsfulle for den som tilhører denne kulturen. 
Bevissthet for miljø og utvikling – vi må ha fokus på vår sårbare verden og på 
bærekraftig utvikling. Dette inkluderer også kunnskap om hvordan levende og 
ikke-levende elementer er forbundet med hverandre.  
 
 

4.3 Det forberedte miljøet 

Det fysiske miljøet virker som den tredje pedagogen i barnets oppvekstmiljø. 
Miljøet skal innredes slik at barnets naturlige utvikling blir understøttet i størst 
mulig grad. Montessori kalte den første barnehagen for Casa dei bambini 
(barnas hus). Det skulle være et sted hvor innredning og aktiviteter var slik at 
hvert barn kunne kjenne at dette var deres. Miljøet skal være oversiktlig og 
estetisk vakkert, hvor det er plass for både stille aktiviteter og aktiviteter som 
forårsaker mer lyd og bevegelse. Materiellet i hyllene ordnes etter fagområder 
og arrangeres fra venstre til høyre fra enkelt til mer avansert. Alt materiell skal 
være attraktivt og komplett for å fange barnas interesse. Det skal stimulere alle 
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sansene – syn, følelse, hørsel, lukt og smak – men også stimulere til bevegelse, 
koordinasjon og kreativitet. 
At vi har progresjon i utvalg av aktiviteter er viktig i arbeidet for å kunne møte 
og videre utfordre barnets modningsnivå. Vi observerer, planlegger og vurderer 
fortløpende, for alltid å være sikre på at barna er i et miljø som gir dem 
utviklingsmuligheter.  
 
Miljøet skal være utformet slik at barna kan være aktive og uavhengige av den 
voksne i størst mulig grad. Atmosfære og inventar må innby til trygghet og 
åpenhet.  
 
Rommene har lyse og nøytrale farger. Vi legger vekt på å skape en 
hjemmekoselig atmosfære med bord og stoler i varierende størrelser, grønne 
planter og hyller i barnehøyde.  
Det forberedte miljøet i barnehagen er viktig for barnas utvikling på alle plan; 
fysisk, psykisk, intellektuelt og sosialt.  
 
Vi ønsker å skape et trygt, rolig og harmonisk miljø, der barna kjenner 
fellesskap med hverandre og med oss voksne. Dette er en forutsetning for at 
barna skal oppleve en indre ro.  
 

     
 
 

4.4 Frihet og ansvar 

Montessoripedagogikken er kjent for sitt frihetsbegrep. Barna gis frihet til å 
velge hva de vil holde på med, hvor de vil være, frihet til å holde på alene eller 
sammen med andre barn og frihet til å holde på så lenge de selv ønsker. Barna 
er ikke overlatt til seg selv, men omgitt av voksne som observerer, introduserer 
og presenterer aktiviteter. Frihet innebærer at barnet får muligheten til å 
foreta egne valg, men hvert barns frihet må begrenses av andre barns like 
berettigede krav. Frihet leder til en optimal utvikling av personlighet, intelligens 
og følelser.  
 
Friheten er den aller viktigste byggesteinen i det lange arbeidet med å utvikle 
et helt og selvstendig menneske. Barn skal ikke gis mer frihet enn de klarer å 
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takle. Noen barn trenger fastere rammer enn andre, for friheten henger 
sammen med selvdisiplin og respekt for frihetens grenser. 
 

4.5 Individualisering – samarbeid  
Individualisering er en forutsetning for samarbeid. Når et barn har lært å 
kjenne seg selv, når det ser sine egne evner og 
finner trygghet i disse, da kan det med full kraft ta 
del i et samarbeid. I montessorimiljøet ser man at 
individualisering og samarbeid går hånd i hånd. 
Vårt fysiske miljø gir mange anledninger til sosial 
trening. Barna beveger seg fritt i rommet, henter 
og setter materiellet/lekene tilbake, hjelper andre 
barn og låner bort. De danner selv grupper og 
arbeider/leker sammen, ikke minst når det gjelder 
praktiske aktiviteter.  
Et barn som har funnet trygghet i seg selv, som 
kjenner sin egen individuelle kapasitet, vil fungere 
godt i en gruppe.  
 

4.6 Arbeid/aktivitet 

Barn er nysgjerrige av natur og de elsker å lære seg nye ferdigheter. De har en 
indre drivkraft til å gå videre i sin utvikling. Når barn får være aktive, bygger de 
opp strukturer i sitt indre – de bygger opp seg selv – og dette kalte Maria 
Montessori for arbeid.  
Voksne arbeider for å nå noen ytre mål, barn derimot arbeider fordi det er 
moro i seg selv og for å tilegne seg en indre kompetanse. Arbeid (aktivitet og 
lek) er livsviktig for at barnet skal kunne bygge opp sin personlighet, sin vilje og 
sin selvtillit.  
 
 
 

5. FOREBYGGENDE MOBBING  
 

Arbeid mot mobbing er et landsomfattende arbeid, og bygger på sentrale 
føringer. Barnekonvensjonen, barnehageloven, rammeplanen for barnehager, 
forskrift om miljørettet helsevern i barnehage og skole, Udirs veileder «Barns 
trivsel – voksnes ansvar» samt «handlingsplan mot mobbing – for barnehagene 
i Melhus» gir forpliktelser og rettigheter knyttet til barns lærings – og 
oppvekstmiljø.   
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For å jobbe forebyggende mot mobbing er det et viktig mål å gi barna 
kjærlighet til verden slik at de respekterer og viser hensyn til alle og alt som 
lever. Barna må få ekte følelser for alt levende og lære seg å samarbeide og 
vise respekt for andre. Maria Montessori mente at det er viktig å lære barn om 
andre folkeslag og kulturer, for å hjelpe barnet å forstå at menneskers behov er 
de samme uansett hvor i verden man befinner seg. Dette vil danne grunnlaget 
for solidaritet, toleranse og følelse for medansvarlighet med tanke på å ta vare 
på andre mennesker over hele jordkloden. Barna må lære seg at alt henger 
sammen. Helhetstanken innebærer at det som har skjedd og alt som skjer i dag 
er sammenflettet. Vi må gjøre barna nysgjerrige og inspirere dem til å være en 
del av denne helheten, slik at de forstår og ønsker å gjøre noe med det. Det blir 
viktig å ta vare på seg selv, på andre og omgivelsene rundt. 
 
For å forebygge mobbing er det svært viktig med nært og godt samarbeid med 
foreldre/foresatte. Samtaler både formelt og uformelt, om hvordan barnet har 
det, er en viktig del av arbeidet. Varme og støttende voksne, både i barnehagen 
og hjem har stor betydning for barnets læring og utvikling, for barnets sosiale 
kompetanse og relasjonene mellom barna og mellom barna og voksne. Vi må 
skape et miljø som er preget av sosial trygghet, vennskap, og respekt for andre 
mennesker. Barna skal erfare at de er betydningsfulle for fellesskapet og få 
mange positive opplevelser i samspill med andre barn og voksne.  
 
 
 

6. SAMARBEID MED FORELDRE/FORESATTE 
 
Barnehagen eies og drives av foreldrene. Det er årsmøtet som er barnehagens 
øverste organ. Et utvalg av foreldrene sitter i styret. Ytterligere informasjon, 
arbeidsoppgaver, sammensetning mm står beskrevet i barnehagens vedtekter. 
Vedtektene finnes på vår hjemmeside: www.elvebakkenmontessoribhg.no 
 
Samarbeid mellom foreldre og barnehagen er svært viktig, og ivaretas gjennom 
daglig kontakt ved levering og henting, foreldremøter, foreldrerådsmøter, 
foreldresamtaler, arbeid i samarbeidsutvalget, i styremøter og årsmøte. 
 
Den daglige kontakten i bringe og hentesituasjonen er av stor betydning. Her 
utveksles beskjeder og forslag/ideer, samt at spørsmål kan tas opp. Vi tar med 
oss tilbakemeldinger fra foreldrene videre i planleggingsarbeidet. 
 

http://www.elvebakkenmontessoribhg.no/
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Det arrangeres minst to foreldremøter hvert barnehageår. Et i september og et 
i april i forbindelse med årsmøtet. Møtet på høsten er i hovedsak et 
informasjonsmøte, hvor vi har fokus på satsningsområder, tema og 
periodeplanlegging av inneværende barnehageår. Foreldremøtet i april er som 
oftest et temamøte. For å sikre foreldrenes medvirkning i planleggingsarbeidet 
gjennomfører vi ofte gruppearbeid på foreldremøtene.  
 
Vi inviterer til foreldresamtaler to ganger hvert barnehageår. En i oktober og en 
i april. Dette er en 30 minutters samtale hvor vi har fokus på barnets utvikling. 
Har foreldrene behov for ytterligere samtaler, veiledning og rådgivning er det 
selvfølgelig mulig.  
 
Hver barnehage er pliktig til å ha et samarbeidsutvalg (SU). SU består av to 
foreldre, to ansatte, en representant fra styret og en representant fra 
kommunestyret i Melhus. Daglig leder sitter som referent og har uttalelsesrett, 
men ikke stemmerett. Det er 1 – 2 SU møter hvert barnehageår. Ytterligere 
informasjon om SU finnes i barnehagens vedtekter. 
 
 
 

7. SAMARBEID MED KOMMUNEN 
 
Vi har et godt samarbeid med kommunen. I løpet av barnehageåret forsøker vi 
å gjennomføre en felles planleggingsdag med flere av de andre barnehagene i 
kommunen. Da har vi felles kurs eller samles for å dele erfaringer med 
hverandre.  
 
En gang pr uke er vi på sansesenteret. Senteret består av syv ulike sanserom, 
en gang og en hall som til sammen skaper et multisensorisk miljø. Her er det 
mulighet for å utvikle alle sanser, slappe av, leke og ha felles opplevelser med 
andre.  
 
Storlaksene er på kulturskolen en gang pr uke. Her får de muligheten til å prøve 
ulike instrumenter, synge i mikrofon og øve opp koordinasjon og 
konsentrasjon.  
 
Andre instanser i kommunen vi samarbeider med er blant annet biblioteket, 
brannstasjonen, tannhelsetjenesten, sykehjemmet Buen, Gimse ungdomsskole, 
NAV og familiesenteret.  
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Vi har praksiselever fra Melhus videregående skole VG1 – grunnkurs helse og 
oppvekstfag, og VG2 – barne- og ungdomsarbeiderfag.  
 
Vi har også et samarbeid med DMMH som utdanner barnehagelærere.  
 
 
 

8. PLANLEGGING, DOKUMENTASJON OG VURDERING 
 
«Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet som skal planlegges og 
vurderes» jfr Rammeplanen s. 37. Planlegging, dokumentasjon og evaluering 
utgjør en sentral del av vår pedagogiske virksomhet. Vi må til enhver tid ta 
hensyn til barnegruppens og det enkelte barns utviklingsmessige behov.  
Barn, foreldre, personalet og styret inviteres på ulike nivå til å delta i 
planlegging og vurdering av barnehagens pedagogiske virksomhet.  
 
8.1 Aktivitetsplan og periodeplaner 

I tillegg til denne virksomhetsplanen har vi en aktivitetsplan som følger 
barnehageåret. Aktivitetsplanen inneholder informasjon som er spesielt for det 
aktuelle barnehageåret. Hver base utarbeider på bakgrunn av 
virksomhetsplanen, aktivitetsplanen, tilbakemelding fra barn og foreldre 
periodeplaner som beskriver innholdet for de ulike periodene gjennom 
barnehageåret. I periodeplanen synliggjøres en del planlagte aktiviteter/tema 
som skal skje framover, samt at det gjøres en vurdering av perioden som har 
vært. 
 

8.2 Dokumentasjon  
Barnehagedagen er innholdsrik, pulserende, levende og må oppleves her og nå. 
Vi som er sammen med barna hver dag, nyter øyeblikkene, smilene, omsorgen, 
godordene, vennskapet, fellesskapet, respekten og hjelpsomheten som preger 
dagene.  
Vi forsøker å dokumentere noen av øyeblikkene og aktivitetene ved hjelp av 
bilder, tegninger, utstillinger og temaplakater, men erfarer at forberedelsen av 
dette tar mye tid ifra samværet vi kan ha med barna. Vi velger i større grad å 
forsøke å gjenfortelle de gode øyeblikkene fra dagen, ved henting om 
ettermiddagen.   
 

8.3 Vurdering 

Vi vurderer jevnlig vårt pedagogiske arbeid. Vi beskriver, analyserer og 
fortolker hva, hvordan og hvorfor vi gjør som vi gjør. Hovedmålet med 
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vurderingsarbeidet er å sikre at alle barn får et tilbud i tråd med 
barnehageloven og rammeplanen.  
Vi benytter planleggingsdager, personalmøter, basemøter, ledermøter, 
fagmøter og assistentmøter til å vurdere arbeidet vårt.   
For å reflektere over praksis benytter vi ulike refleksjonsmetoder, blant annet 
praksisfortellinger, relevant teori, observasjoner og drøftinger. Dette gir oss 
gode muligheter til å evaluere og forbedre arbeidet vårt. Vi har et ønske om å 
stadig være i utvikling for kontinuerlig å sikre et godt innhold og god kvalitet i 
barnehagen vår.  
 
Vi ønsker også at foreldre skal være med på å vurdere innholdet og arbeidet vi 
gjør. Det er de som kan gi oss de beste tilbakemeldingene. Vi er åpne for 
foreldrenes meninger, og benytter den daglige kontakten ved levering og 
henting, foreldresamtalene, foreldremøtene, foreldrerådet og 
samarbeidsutvalget for å utveksle meninger, ideer, råd mm.  
Styret (valgt av og blant foreldre) orienteres jevnlig om barnehagens innhold og 
har god anledning til å påvirke.  
 
 
 

      
 
 

 
 
 
 
 
 
 



24 

 

ELVEBAKKEN MONTESSORIBARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN 2018 - 2020 
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