
Progresjonsplan
Progresjon i arbeid med omsorg, lek, danning, læring, digitale 
praksis og fagområdene
Progresjonsplanen viser hvordan barnehagen arbeider med omsorg, lek, danning og 
læring, digital praksis og de syv fagområdene, slik det står i forskrift om rammeplan for 
barnehagens innhold og oppgaver. 

Fagområd
e 

Praksisen til barnehagen – slik gjør vi det:

1-2 år 3-4 år 5-6 år/skolestartere

Kommunikasjon
, språk og tekst

- Barna har tilgang til 
pekebøker/ enkle 
bildebøker og leser 
sammen med de 
voksne
- Vi introduserer 
barna for enkle 
sanger/ enkle 
bevegelsessanger
- Vi benevner, navngir
personer og 
gjenstander og 
snakker i enkle 
setninger

- Barna har tilgang på
bildebøker, og leser 
sammen med de 
voksne
- Vi introduserer 
barna for sanger, 
bevegelsessanger
- Vi har fokus på 
setningsoppbygging, 
fortelling og leker og 
tøyser med språket
- Barna har tilgang på
enkle spill

- Barna har tilgang på 
mer avanserte 
bildebøker, og leser 
sammen med de 
voksne
- Vi introduserer barna 
for mer avanserte 
bevegelsessanger og 
sangleker
- Vi oppmuntrer og 
legger til rette for 
lekelesing og 
lekeskriving
- Vi har et eget opplegg
for skolestarterne
- Barna har tilgang på 
mer avanserte spill

Kropp, 
bevegelse, mat
og helse

- Vi går turer i variert 
terreng
- Vi legger til rette for 
grovmotorisk lek
- Vi har fokus på 
håndhygiene
- 
Selvstendighetstrenin
g med tanke på 
påkledning og måltid
- Vi introduserer 
barna for nye smaker,
og har fokus på sunt 
og variert kosthold

- Vi legger til rette for 
enkle fnmotoriske 
aktiviteter
- Toalett – trening
- Se sammenhengen 
mellom vær og klær
- Vi tilbyr hvilestund
- Barna får 
begynnende 
kjennskap til hvor 
maten kommer fra, 
veien fra mat til 
måltid
- Barna smører selv 
og er delaktige i 
matlagingen

- Vi tilbyr ulike 
fnmotoriske aktiviteter
- Selvstendig toalett – 
trening
- Vi gir barna kunnskap
og snakker om respekt 
for egen og andres 
kropp
- Vi legger til rette for 
fysiske aktiviteter, ved 
hjelp av materialer 
som hinderløype, Mini –
Røris

Kunst, kultur og
kreativitet

- Vi har fokus på 
barnas medvirkning 
og prosessen, ikke 
resultatet
- Vi introduserer 
barna for ulike 

- Bidrar til at barna 
tar i bruk fantasi, 
kreativ tenkning og 
skaperglede
- Vi stimulerer til 
rollelek ved å 

- Vi oppmuntrer barna 
til å vise sitt produkt 
for andre, for eksempel
kunst, sang, og dans
- Vi støtter opp om 
barnas egen kreativitet



materialer
- Mi sansår 

dramatisere
- Vi deltar på ulike 
arrangementer som 
blir tilbudt
- Vi bidrar til at barna 
har tilgang til ting, 
rom og materialer 
som støtter opp om 
deres lekende og 
estetiske 
uttrykksformer

og ideer
- Barna bruker ulike 
teknikker, materialer, 
verktøy og teknologi til
å uttrykke seg estetisk

Natur, miljø og 
teknologi

- Vi opplever og 
utforsker naturen og 
naturens mangfold 
sammen med barna
- Vi gir barna 
kunnskap om dyr og 
dyreliv

- Vi gir barna 
kunnskap om 
prosessen fra jord til 
bord, ved å dyrke selv
sammen med barna
- Vi lager 
konstruksjoner av 
ulike materialer og 
utforsker muligheter 
som ligger i redskaper
og teknologi

- Vi utforsker og 
eksperimenterer 
sammen med barna
- Vi har fokus på 
bærekraftig utvikling, 
lærer og utvikler 
respekt for naturen

Antall, rom og 
form

- Vi bidrar til at barna 
utvikler forståelse for 
grunnleggende 
matematiske 
begreper
- Telleleker
- Vi har leker som for 
eksempel puttekasser

- Vi bruker 
bøker, spill, musikk, 
digitale verktøy, 
naturmaterialer, leker
og utstyr for å 
inspirere barna til 
matematisk tenkning

- Vi legger til 
rette for leker og 
eksperimenterer med 
tall, mengde og 
telling og får erfaring 
med ulike måter å 
uttrykke dette på
- Spiller brettspill og 
bruker terning

- Barna erfarer 
størrelser i sine 
omgivelser og 
sammenligner disse

- Barna benytter seg av
mer avansert 
konstruksjonsmateriell 
- Vi introduserer barna 
for mer avanserte 
begreper for antall, 
rom og form
- Undersøker og 
gjenkjenner 
egenskaper ved former
og sorterer dem på 
forskjellige måter
- Vi legger til rette for 
matematiske erfaringer
gjennom å berike 
barnas lek og hverdag 
med matematiske 
ideer og utdypende 
samtaler

Etikk, religion 
og flosof

- Vi har fokus på 
annerkjennelse
- Vi støtter barna i å 
forstå normer og 
verdier
- Vi erfarer og 
markere høytider, 
som jul og påske.

- Vi fokuserer på 
undring, tenking og 
gode samtaler
- Vi hjelper barna til å 
utvikle interesse og 
respekt for hverandre
og forstår verdien av 
likheter og ulikheter i 
et fellesskap.

- Vi gir barna forståelse
for at det fnnes mange
ulike måter å forstå 
ting på og leve 
sammen på
- Vi deltar på 
julegudstjeneste i 
kirken (valgfritt)

Nærmiljø og - Vi benytter oss av 
nærmiljøet og det 

- Hornnes barnehage 
er livsgledebarnehage

- Vi har et godt 
samarbeid med skolen 



samfunn nærmiljøet har å tilby
- Oddeskogen 
barnehage benytter 
seg av Evjehallen
- Vi får kjennskap til 
markering av 
merkedager som 17 –
mai og Samenes 
nasjonaldag
- Vi markerer 
Barnehagedagen

og besøker 
Hornnesheimen
- Vi lærer barna om 
trafkksikkerhet

barna skal starte på, 
og besøker dem og har
aktiviteter sammen 
med dem. 
- Vi samarbeider med 
Setesdal vidaregåande 
skule, avd. Hornnes
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