
Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Stortinget har i lov 17. juni 2005 nr. 64 

om barnehager (barnehageloven) fastsatt overordnede bestemmelser om barnehagens innhold og 

oppgaver, jf. § 1, § 1a, § 2, § 3, § 4 og § 5. Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og 

oppgaver (rammeplanen) fastsetter utfyllende bestemmelser om barnehagens innhold og oppgaver. 

Rammeplanen trer i kraft 1. august 2017. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 1. mars 2006 nr. 

266 om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Hjemmel: Fastsatt av 

Kunnskapsdepartementet 24.  

Arbeidsmåtene skal ivareta barnas behov for omsorg og lek, fremme læring og danning og gi barn 

mulighet for medvirkning. Personalet skal ta i bruk varierte arbeidsmåter, og de skal tilpasses til 

enkeltbarn, barnegruppen og lokalmiljøet. Valg av arbeidsmåter gir muligheter for å gjøre 

barnehagens innhold spennende og variert. Arbeidsmåtene kan bidra til å skape engasjement, 

interesse og motivasjon og gir mulighet for å tilføre nye erfaringer og opplevelser i barnehagen.  

Personalet skal 

• ta utgangspunkt i barnas erfaringer, interesser, synspunkter og initiativ i barnehagens daglige 

arbeid og ved valg og gjennomføring av temaer og prosjekter  

• bygge på kreativitet og lek og være åpne for improvisasjon og barns medvirkning  

• veksle mellom spontane og planlagte aktiviteter  

• stimulere barnas undring og evne til å stille spørsmål, søke opplevelser, ta initiativ og mestre nye 

ting  

• gi barna varierte inntrykk og mulighet til å uttrykke seg på forskjellige måter  

• arbeide tverrfaglig og helhetlig og se de ulike delene i rammeplanen i sammenheng 

 • inkludere nærmiljø og lokale forhold ved planlegging og gjennomføring av aktiviteter  

 • jevnlig vurdere om valg av arbeidsmåter bidrar til å realisere rammeplanen.  

 

 Barnehagens digitale praksis. 

Barnehagens digitale praksis skal bidra til barnas lek, kreativitet og læring. Ved bruk av digitale 

verktøt i det pedagogiske arbeidet skal dette støtte opp om barnas læreprosesser og bidra til å 

oppfylle rammeplanens føringer for et rikt og allsidig læringsmiljø for alle barn. 

 Ved bruk av digitale verktøy skal personalet være aktive sammen med barna. Samtidig skal digitale 

verktøy brukes med omhu og ikke dominere som arbeidsmetode. Barnehagen skal utøve digital 

dømmekraft og bidra til at barna utvikler en begynnende etisk forståelse knyttet til digitale medier. 



Fagområdene gjenspeiler områder som har interesse og egenverdi for barn og skal fremme trivsel, 

allsidig utvikling og helse. Fagområdene vil blandes og bli brukt om hverandre. Selv om vi setter dette 

systematisk opp hver måned er det slik at vi ikke  nødvendigvis bare jobber med et bestemt tema. Vi 

vil ta inn alle fagområder til alle temaer og dette kommer til uttrykk på mange måter, gjennom 

kreativitet, språk og kommunikasjon, kanskje gjennom en video laget av barn eller ute i naturen. Det 

er vanskelig å forstå fagområdene delt. De må ses sammen og i en kombinasjon. 

 

 

 Juli og August 

 Ferie og tilvenning 

Natur, miljø og teknologi  

 

Opplevelser og erfaringer i naturen kan fremme forståelse for naturens egenart og barnas vilje til å 

verne om naturressursene, bevare biologisk mangfold og bidra til bærekraftig utvikling. Barnehagen 

skal bidra til at barna blir glade i naturen og får erfaringer med naturen som fremmer evnen til å 

orientere seg og oppholde seg i naturen til ulike årstider. Barnehagen skal legge til rette for at barna 

kan få et mangfold av naturopplevelser og få oppleve naturen som arena for lek og læring. 

Barnehagen skal legge til rette for at barna kan forbli nysgjerrige på naturvitenskapelige fenomener, 

oppleve tilhørighet til naturen og gjøre erfaringer med bruk av teknologi og redskaper. Gjennom 

arbeid med natur, miljø og teknologi skal barnehagen bidra til at barna  

• opplever og utforsker naturen og naturens mangfold 

 • får gode opplevelser med friluftsliv året rundt 

 • opplever, utforsker og eksperimenterer med naturfenomener og fysiske lover  

• får kjennskap til naturen og bærekraftig utvikling, lærer av naturen og utvikler respekt og 

begynnende forståelse for hvordan de kan ta vare på naturen  

 • får kunnskap om dyr og dyreliv  

• lager konstruksjoner av ulike material 



 

September og oktober 

Kropp, bevegelse og helse 

 Trafikk og brann 

 

Vaner og handlingsmønster tar form allerede fra tidlig alder. Gode vaner som tilegnes 

barnehagealder kan vare livet ut. Barnehagen skal legge til rette for at alle barn kan oppleve 

bevegelse glede, matglede og matkultur, mentalt og sosialt velvære og fysisk og psykisk 

helse. Barna inkluderes i aktiviteter der de kan få være i bevegelse, lek og sosial samhandling. 

Barnehagen skal bidra til at barna blir kjent med kroppen sin og utvikler bevissthet om egne 

og andres grenser. 

 Gjennom fagområdet skal barn få mulighet til å sanse, oppleve, leke, lære og skape med 

kroppen som utgangs punkt. Gjennom medvirkning i mat og måltidsaktiviteter skal barn 

motiveres til å spise sunn mat og få en grunnleggende forståelse for hvordan sunn mat kan 

bidra til god helse. 

- Oppleve trivsel, glede og mestring gjennom allsidig bevegelseserfaring inne og ut, 

året rundt 

- Bli kjent med egne behov, få kjennskap til menneskekroppen og utvikle gode vaner for 

hygiene og et variert kosthold 

- Videreutvikle motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, koordinasjon og fysiske 

egenskaper. 

- Opplever å vurdere og mestre risikofylt lek gjennom kroppslige utfordringer. 

De voksne skal: 

-være aktive og tilstedeværende, støtte og utfordre barna til variert kroppslig lek og 

anerkjenne barnets mestring 



- bidra til at barna kan tilegne seg gode vaner, holdninger og kunnskaper om kost, hygiene, 

aktivitet og hvile. 

- Bidra til at barn utvikler et bevisst forhold til retten å bestemme over egen kropp og respekt 

for andres grenser. 

 

November 

Antall, rom og form 

 

Antall, rom og form Fagområdet handler om å oppdage, utforske og skape strukturer og hjelper 

barna til å forstå sammenhenger i naturen, samfunnet og universet. Barnehagen skal synliggjøre 

sammenhenger og legge til rette for at barna kan utforske og oppdage matematikk i dagligliv, i 

teknologi, natur, kunst og kultur og ved selv å være kreative og skapende. Arbeid med fagområdet 

skal stimulere barnas undring, nysgjerrighet og motivasjon for problemløsing. Fagområdet omfatter 

lekende og undersøkende arbeid med sammenligning, sortering, plassering, orientering, visualisering, 

former, mønster, tall, telling og måling. Det handler også om å stille spørsmål, resonnere, 

argumentere og søke løsninger.  Gjennom arbeid med antall, rom og form skal barnehagen bidra til 

at barna  

• oppdager og undrer seg over matematiske sammenhenger 

 • utvikler forståelse for grunnleggende matematiske begreper  

• leker og eksperimenterer med tall, mengde og telling og får erfaring med ulike måter å uttrykke 

dette på  

• erfarer størrelser i sine omgivelser og sammenligner disse 

 • bruker kroppen og sansene for å utvikle romforståelse 

 • undersøker og gjenkjenner egenskaper ved former og sorterer dem på forskjellige måte 

r • undersøker og får erfaring med løsning av matematiske problemer og opplever matematikkglede.  



Personalet skal:  

• bruke matematiske begreper reflektert og aktivt i hverdagen 

 • bruke bøker, spill, musikk, digitale verktøy, naturmaterialer, leker og utstyr for å inspirere barna til 

matematisk tenkning  

• styrke barnas nysgjerrighet, matematikkglede og interesse for matematiske sammenhenger med 

utgangspunkt i barnas uttrykksformer  

• legge til rette for matematiske erfaringer gjennom å berike barnas lek og hverdag med 

matematiske ideer og utdypende samtaler  

• stimulere og støtte barnas evne og utholdenhet i problemløsing. 

 

 

 

Desember og Juletradisjoner 

Kunst, kultur og kreativitet 

 

Opplevelser med kunst og kultur i barnehagen kan legge grunnlaget for tilhørighet, deltagelse og 

eget skapende arbeid. Barna skal få estetiske erfaringer og eget skapende arbeid. Barna skal ha 

mulighet for å utforske, fordype og ha en progresjon. 

 Barna skal være skapende og aktive. Barnehagen skal legge til rette for samhørighet og kreativitet 

vev bidra til at barna får være sammen om å oppleve og skape kunstneriske og kulturelle uttrykk 

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. Fagområdet retter særlig oppmerksomhet 

mot barnehagens samfunnsmandat og verdigrunnlag i et samfunn preget av livssynsmangfold. 

Barnehagen skal la barna få kjennskap til fortellinger, tradisjoner, verdier og høytider i ulike religioner 
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har egenverdi. Barnehagen skal skape interesse for samfunnets mangfold og forståelse for andre 

menneskers livsverden og levesett. Gjennom å samtale om og undre seg over eksistensielle, etiske og 



filosofiske spørsmål skal barn få anledning til selv å formulere spørsmål, lytte til andre, reflektere og 

finne svar. Slik skal barnehagen bidra til å legge grunnlag for kritisk tenkning og dømmekraft. 

Gjennom arbeid med etikk, religion og filosofi skal barnehagen bidra til at barna 

 • får kjennskap til grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon og blir kjent med 

religioner og livssyn som er representert i barnehagen 

 • utforsker og undrer seg over eksistensielle, etiske og filosofiske spørsmål  

• får kjennskap til, forstår og reflekterer over grunnleggende normer og verdier 

 • får en forståelse for at det finnes mange ulike måter å forstå ting på og leve sammen på • utvikler 

interesse og respekt for hverandre og forstår verdien av likheter og ulikheter i et fellesskap. 

Personalet skal  

• formidle fortellinger og skape rom for barnas opplevelser, samtaler, erfaringer og tanker om 

religion, livssyn, etikk og eksistensielle temaer 

 • utforske og undre seg over eksistensielle, etiske, religiøse, livssynsmessige og filosofiske spørsmål 

sammen med barna  

• bidra til å utvikle barnas toleranse, interesse og respekt for hverandre og for mennesker med ulik 

kulturell, religiøs eller livssynsmessig tilhørighet 

 • gi barna kjennskap til og markere merkedager, høytider og tradisjoner i den kristne kulturarven og 

andre religioner og livssyn som er representert i barnehagen 

 • samtale med barna om religiøse og kulturelle uttrykk og være bevisst på hvordan egen 

deltakelse kan støtte og utvide barnas tenkning 

 

 

 

 

 

 



Januar og Februar 

 

Etikk, religion og filosofi 

Ulike sammen 

Mangfold og gjensidig respekt 

Rammeplanen vektlegger at barnehagen jobber med mangfold og gjensidig respekt. Barnehagen skal 

fremme respekt for menneskeverdet ved å synliggjøre, verdsette og fremme mangfold og gjensidig 

respekt. Barna skal få oppleve at det finnes mange måter å tenke, handle og leve på. 

Samtidig skal barnehagen gi felles erfaringer og synliggjøre verdien av fellesskap. Barnehagen skal 

vise hvordan alle kan lære av hverandre og fremme barnas nysgjerrighet og undring over likheter og 

forskjeller. Barnehagen skal bidra til at alle barn føler seg sett og anerkjent for den de er, og 

synliggjøre den enkeltes plass og verdi i fellesskapet. 

Etikk, religion og filosofi er med på å forme måter å oppfatte verden og mennesker på og preger 

verdier, normer og holdninger. Barnehagen er et samfunnsmandat og verdigrunnlaget i et samfunn 

preget av livssynsmangfold. 

Gjennom arbeid med etikk, religion og filosofi skal barnehagen bidra til at barna  

 

- Få kjennskap til grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjoner og bli kjent 

med religioner og livssyn som er representert i barnehagen. 

- Utforske og undre seg over eksistensielle, etiske og filosofiske spørsmål 

- Få en forståelse for at det finnes mange ulike måter å forstå ting på og leve sammen på. 

Personalet skal formidle fortellinger og skape rom for barnas refleksjon, opplevelser, samtaler, 

erfaringer og tanke om religion, livssyn og eksistensielle spørsmål som barna kommer med. 

 Gi barna kjennskap til og markere merkedager, høytider og tradisjoner i aller religioner og kristen 

kulturarv som representerer barnehagen. 

 

 



Mars og April 

Nærmiljø og samfunn 

Berlevåg og lokalsamfunnet vårt 

 

 

Nærmiljø og samfunn Barnas medvirkning i barnehagens hverdagsliv legger grunnlaget for videre 

innsikt i og erfaring med deltakelse i et demokratisk samfunn. Gjennom utforsking, opplevelser og 

erfaringer skal barnehagen bidra til å gjøre barna kjent med eget nærmiljø, samfunnet og verden. 

Barnehagen skal bidra til kunnskap om og erfaring med lokale tradisjoner, samfunnsinstitusjoner og 

yrker slik at barna kan oppleve tilhørighet til nærmiljøet. Kulturelt mangfold, ulike levevis og ulike 

familieformer er en del av fagområdet. Gjennom lek og varierte aktiviteter skal barna få erfaring med 

å lytte, forhandle og diskutere og få begynnende kjennskap til menneskerettighetene. Fagområdet 

skal omfatte kjennskap til samisk språk, kultur og tradisjon og kjennskap til nasjonale minoriteter. 

Grupper med langvarig tilknytning til landet defineres som nasjonale minoriteter. I Norge er dette 

kvener/ norskfinner, jøder, skogfinner, rom og romanifolk/tatere. Gjennom arbeid med nærmiljø og 

samfunn skal barnehagen bidra til at barn 

 • oppmuntres til å medvirke i egen hverdag og utvikler tillit til deltakelse i samfunnet 

 • erfarer at alle får utfordringer og like muligheter til deltakelse • utforsker ulike landskap, blir kjent 

med institusjoner og steder i nærmiljøet og lærer å orientere seg og ferdes trygt • blir kjent med 

lokalhistorie og lokale tradisjoner • blir kjent med ulike tradisjoner, levesett og familieformer 

 

 



Mai og Juni  

Kommunikasjon, språk og tekst 

17 Mai-Norge 

Eventyr 

Gjennom arbeid med fagområdet skal barnehagen bidra til at barna får utforske og utvikle 

sin språkforståelse, språkkompetanse og et mangfold av kommunikasjonsfomer. I 

barnehagen skal barna møte ulike språk, språkformer og dialekter gjennom rim , regler, 

sanger, litteratur og tekster fra samtid og fortid. Barnehagen skal bidra til at barn leker med 

språk, symboler og tekst og stimulere til språklig nysgjerrighet, bevissthet og utvikling. 

 

 

 

 

Gjennom arbeid med Kommunikasjon, språk og tekst skal barnehagen: 

- Utrykke følelser, tanker, meninger og erfaringer på ulike måter 

- Bruke språket til å skape relasjoner, delta i lek og som redskap til å løse konflikter 

- Videreutvikle sin begrepsforståelse og bruke et variert ordforråd. 

- Møte et mangfold av eventyr, fortellinger, sagn og uttrykksformer 

- Oppleve spenning og glede ved høytlesning, fortellinger, sang og samtale. 

- Utforske og gjøre erfaringer med ulike skriftspråksutrykk som lekeskrift, tegning og 

bokstaver, gjennom lese og skriveaktiviteter. 

-  Personale skal skape et variert språkmiljø der barna får mulighet til å oppleve glede 

ced bruk av språk og kommunikasjon med andre 

- Oppmuntre barn til å fabulere og leke med språk, lyd, rim og rytme 

- Støtte barnas lek med og utforske skriftsspråket. 



 


