
 

 MARKER KOMMUNE   

2013 

KOMPETANSEPLAN FOR 
BARN I MARKER ETTER 
ENDT BARNEHAGELØP 

Felles for alle barnehagene. 

M A R K E R  K O M M U N E  



2 

 

KOMPETANSEPLAN FOR BARN I MARKER ETTER ENDT BARNEHAGELØP 

 

Barnehagene ble i 2005 flyttet fra Barne- og familiedepartementet til 

Kunnskapsdepartementet. Det har medført at barnehagene har blitt en del av begrepet livslang 

læring. Rammevilkårene for å sikre barnet livslang læring er nedfelt i rammeplan for 

barnehager og læringsplakaten. 

 

Vi ønsker at barna skal oppleve barnehage og skole som ulike læringsarenaer, samtidig bør 

det være en kontinuitet i læringsløpet. Fagområdene i barnehagen er i stor grad de samme som 

barna møter i skolen. Barnehage og skole har det til felles at de er sentrale institusjoner i 

barnas liv. Utfordringer i å skape sammenheng mellom disse institusjoner ligger gjemt i 

samfunnets forventninger til og oppfatninger av kulturforskjeller i barnehage og skole. 

 

Både barnehage og skole er ulike arenaer for lek og læring og har til felles at de skal rette 

fokus mot likeverd og kvalitet i omsorg og opplæring. Samtidig har de ulike mandat og ulike 

læringskulturer. For at barna skal oppleve sammenheng mellom barnehage og skole trengs det 

gode fora og felles møteplasser, noe som er nedfelt i ”Føringer for overgangen fra barnehage 

til skole” i Marker kommune. 

 

Barnehagen som institusjon har de siste årene utviklet seg innenfor en sosialpedagogisk 

tradisjon der omsorg, lek, danning og læring ses som deler i en sammenhengende helhet. 

Skolen som institusjon har tradisjonelt vært mer målstyrt, og i skolen er læringen i stor grad 

kompetanseorientert. De ulike læringskulturer gir barnehagen og skolen ulike utgangspunkt 

for pedagogisk arbeid. 

 

Man trenger ikke være like for å samarbeide, men et godt samarbeid bygger på forståelse og 

kunnskaper om hverandres likheter og særpreg. Hvis de voksne ser helheten, er det større 

sannsynlighet for at barna opplever sammenheng mellom de to arenaene. Dette forutsetter at 

skolen er i stand til å møte barnet på en måte som tilgodeser det barnet har med seg i sekken 

når det møter skolens verden, og at barnehagen støtter barnet i ønsket om å imøtekomme de 

mange krav skolen vil stille. 

 

Barnehage er ikke skole, og det er viktig å ta vare på barnehagens særtrekk.  

I samarbeid har de undertegnede utformet en kompetanseplan for barna – over en del av det 

de har vært gjennom og lært i løpet av sin barnehagetid. Det er ingen selvfølge at alle barna 

kan alt dette, men de har vært gjennom det. 

 

Vi håper det er nyttig for skolen å vite dette når de tar imot barna våre  - slik at de kan bygge 

videre på den kompetansen barna har! 

 
 

Tove Skubberud Wang  Alison Dehli    Grete Klund Ørken  Unni Degnes 

styrer Grimsby barnehage  styrer Annen Etasje   styrer Tussilago barnehage  ped.rådgiver 

    og Øymark barnehager 
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I rammeplanen er det formulert prosessmål som beskriver hvordan barnehagen kan bidra til å 

gi barna opplevelser og erfaringer, og hvordan personalet må arbeide for å nå disse målene. 

Rammeplanen inneholder ikke mål for hva barn skal mestre eller kunne når de forlater 

barnehagen. Læreplanene for fag i skolen inneholder kompetansemål som angir hva det 

enkelte barn skal kunne etter endt opplæring på ulike trinn 

 

BASISFERDIGHETER 
 

Omsorg, lek og læring 

 følge regler i spill og lek 

 uttrykke egne behov overfor andre 

 utsette egne behov og ønsker i situasjoner som krever turtaking, 

kompromisser og felles avgjørelser 

 være med i en samtale om ett tema 

 delta i rollelek med andre barn 

 holde oppmerksomheten i en aktivitet over tid 

 forstå og følge instruksjoner og beskjeder 

 kunne sette seg inn i andres situasjon 

 

Selvstendighet/praktiske ferdigheter 

 kle av og på seg selv – vite hva som er sitt 

 kunne god bordskikk 

 gå på do alene – ha god hygiene 

 ha riktig blyantgrep 

 selvstendighet og trening i å holde orden på egne saker og ta 

vare på egne ting 

 fargelegge innenfor streker 

 klippe langs en strek 

 gjøre ferdig påbegynte oppgaver/aktiviteter 

 behandle bøker og utstyr på en ordentlig måte 

 kunne kopiere for eksempel en sirkel, firkant, trekant 

 betjene enkel bruk av PC 

 

BARNEHAGENS FAGOMRÅDER 

 

Antall, rom og form 

 kunne tallrekka opp til 10 

 forstå et antall/en mengde opp til 10 

 sortere etter farge og størrelse 
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 mønster og geometriske former; ruter, striper, sirkel, trekant, 

firkant… 

 tidsbegrep; i dag, i går, i morgen… 

 størrelser; stor, liten, kort, lang, tung, lett, større enn, mindre 

enn, like stor osv. 

 mengde; full, tom, halvfull, flere enn, færre enn 

 kjennskap til høyre og venstre 

 

Natur, miljø og teknikk 

 opplevd naturen gjennom ulike årstider og i forskjellig vær 

 ta vare på naturen (for eksempel plukke søppel og ta den med 

hjem) 

 kildesortere avfall – lære hvorfor vi gjør det 

 ta værobservasjoner – ulike klær til ulikt vær  

 gjenbruk 

 kjennskap til de vanligste husdyra og skogsdyra 

 så frø og følge utviklingen på planter 

 kjennskap til tekniske hjelpemidler som pc, telefon, fotoapparat, 

kopimaskin, husholdningsmaskiner osv. 

 

Kommunikasjon, språk og tekst 

 kunne gjøre seg forstått språklig (muntlig) 

 kunne lytte til andre 

 ta ordet i små og store forsamlinger 

 finne rimeord 

 gjenkjenne og skrive navnet sitt 

 klappe stavelser i ord 

 kjent med førstelyder 

 kjenne de vanligste fargene 

 kunne preposisjoner; foran, bak, ved siden av, oppå… 

 sette ord på hendelser og gjenfortelle 

 kjennskap til ulike typer tekst; folkeeventyr, fabler, klassiske 

barnebøker og nye barnebøker, utenlandske eventyr 

 

Etikk, religion og filosofi 

 vise respekt for andres kultur og livssyn 

 er stimulert til undring og nysgjerrighet 
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 kjennskap til kristne høytider og tradisjoner og tradisjoner 

knyttet til høytider i religion og livssyn som er representert i 

barnegruppen 

 alle er like mye verdt! 

 

Nærmiljø og samfunn 

 har hatt mange turer og god kjennskap til nærmiljøet (butikk, 

bank, bibliotek, skole osv). 

 kjennskap til FN-dagen og barnekonvensjonen 

 like muligheter uansett kjønn og etnisk bakgrunn 

 

Kropp, bevegelse og helse 

 har gode erfaringer med varierte og allsidige bevegelser og 

utfordringer 

 har gode erfaringer med friluftsliv til ulike årstider 

 har forståelse og respekt for egen og andres kropp og for at alle 

er forskjellige 

 har erfaringer med gode vaner og sunt kosthold 

 kan betegnelse på ulike kroppsdeler 

 

Kunst, kultur og kreativitet 

 har erfaring med formingsmateriale som for eksempel maling, 

leire, tekstiler, gjenbruksmaterialer osv. 

 har erfaring med ulike kunst- og kulturuttrykk de har daglig 

tilgang til: bøker, bilder, instrumenter, utkledningsutstyr og 

rikelig, variert materiale og verktøy 

 det blir gitt rom for fantasi, kreativitet og skaperglede 

 kan ulike barnesanger 

 dans/bevegelse og ulike musikkuttrykk 

 

ORD OG BEGREPER : 

 1. klasse 

 Bibliotek 

 Gymsal 

 Klasserom 

 Kritt 

 Tavle 

 Datamaskin 
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 Jentedo og guttedo 

 Skolegård 

 Friminutt/utetid 

 Store fri 

 SFO 

 Sekk 

 Pennal 

 Nistemat/matpakke/matboks 

 Elever 

 Lærer 

 Rektor 

 Lekser og oppgaver 

 Skrivebok 

 Tall  

 Bokstaver 

 Blyant 

 Fargeblyant 

 Tusj 

 Viskelær 

 Penn 

 Navn og adresse, telefonnummer 
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