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ÅRSPLAN FOR GRYTASTRANDA 
MONTESSORIBARNEHAGE 
 

Vår verksemd er forankra i Maria Montessori sin pedagogiske 

metode. Vårt arbeid og denne årsplanen tar  utgangspunkt i 

Barnehagelova, Strategiplanen for barnehagen, Nasjonal 

pedagogisk fagplan for Montessoribarnehagar og Rammeplan 

for barnhagens innhald og oppgåver. 

Vi er medlem i Norsk Montessoriforbund. 



Formål: 
Barnehagen skal i samarbeid med heimen ivareta barnas behov for omsorg og leik, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig 
utvikling. 

  

Barnehagen skal bygge på grunnleggande verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen. 
Andre verdiar som vi står for er:  åndsfriheit, nestekjærleik, tilgjeving, likeverd og solidaritet, og dessutan verdiar som kjem til uttrykk i ulike 
religionar og livssyn og som er forankra i menneskerettigheitene. 

  

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. Dei skal lære å ta vare på seg sjølve, kvarandre og naturen. Barna skal utvikle 
grunnleggande kunnskapar og ferdigheiter. Dei skal ha rett til medverknad tilpassa alder og forutsetnadar. 

  

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommen sin eigenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i leik og læring, 
og vere ein utfordrande og trygg stad for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling, og motarbeide alle former 
for diskriminering. 
  

Maria Montessori meinte at nøkkelen til eit barn si naturlege utvikling ligg i moglegheita til å kunne konsenterere seg. Monstessoribarnhagen 

legg vekt på å ha eit miljø tilrettelagt for barn si individuelle utvikling. Personalet legg til rette for at barna fritt kan bevege seg frå ein aktivitet 

til ein annan, og sørger for at dei får ro til å halde på i sitt eige tempo. 

„HJELP MEG Å GJERE DET SJØLV” 

I vår barnehage har miljøet ei stor betydning. I barnehagen skal  barnet møte verkelegheita og den kulturen dei lever i, tilpassa deira størrelse 

og måte å lære på. Miljøet skal gje barnet den tid og det rom som det treng for å utforske, repetere og forstå - i eget tempo. Inne på rommet er 

alt av møbler tilpassa etter barna si høgde, materiellet ligg tilgjengeleg og innbydande plassert, slik at barna sjølv kan bestemme kva dei vil 

halde på med. Utemiljø er også tilpasset barna sine interesser og behov for bevegelse. Barnehagen vår har eit godt samarbeid med skulen og 

har tilgang til gymsal og fotballbane, i tillegg til eit flott uteområde med blant anna forteljerhytte, sandkasse og sykkelbane. Området har også 

mange turmoglegheiter med fleire naturlege attraksjonar for barna: skog og fjell, fjord og strand, gartneri, bondegard, stall. 

„BEVEGELSE ER AV STOR BETYDNING FOR INTELLEKTUELL UTVIKLING I SEG SJØLV” 

Montessorimateriellet er konstruert med tanke på å gje barnet moglegheit til å få erfaring ved bruk av sine eigne hender, og montessoripedagoger er 

utdanna til å presentere materiellet på ein så tydeleg og grundig måte at det er innlysande for barnet korleis det skal brukast.Det er når barnet ssølv tar 



initiativ til å arbeide med materiellet at det kan tilegne seg den kunnskap materiellet byr på. Personalet må derfor skape rom for individuelt arbeid ved å 

tilrettelege dagane utan avbrytelsar, slik at barnet kan jobbe uforstyrra og etter eige val og i eige tempo. 

 

Grytastranda Montessoribarnehage er ein ny barnehage med ...... barn og ....... tilsette, utvikla i samarbeid med Grytastranda Montessoriskule. Dei tilsette 

har erfaring som pedagog og fagarbeidarar, og alle viser engasjement i å få kjenskap og erfaring i montessoripedagogikken.  

 

BARNEHAGEN SITT VERDIGRUNNLAG 

Vår visjon og det overordnede målet ved vårt arbeid er: Å UTVIKLE DET MENNESKELEGE POTENSIALET.  

Vårt arbeid tar utgangspunkt i 3 overordnede verdier: KJÆRLEIK – FORSKING – SJØLVSTENDIGHEIT 

Dei grunleggande prinsippa i montessoripedagogikken er:  

 Det forberedte miljø 

 Friheit under ansvar 

 Individualisering og samarbeid 

 Hjelp til sjølvhjelp og sjølvtillit 

 Konkretisering og motorikk 

 Heilheit og fredstanke 

Friheit og ansvar er to viktige og komplementære prinsipp i montessoripedagogikken. Barnet får friheit til å velge kva dei vil jobbe med etter eigne 

interesser. Orden og struktur er ei forutsetning for friheita. Samanlagt gir friheitsbegrepet i montessoripedagogikken barna eit av dei viktigaste reiskapane 

ein kan få; moglegheita til å bygge opp sjølvkjensla si. Vi legg til rette for sjølvstendigheit. Mestring gir sjølvtillit og god sjølvkjensle.  

 

SAMARBEID MED ANDRE INSTANSER 

Vi samarbeider med andre instansar som PPT, helsestasjon, andre barnhagar, skulen, barnevernet, og diverse andre instanser i forhold til saker som kan 

oppstå. Personalet har tausheitsplikt, men også opplysningsplikt. Opplysningsplikt betyr at vi f.eks. har plikt til å informere barnevernet dersom vi i jobben 

blir kjent med/oppdagar at eit barn blir utsett for omsorgssvikt og/eller fysisk- eller psykisk mishandling , og/eller alvorleg understimulering. 



VÅRE FORVENTINGAR TIL FORELDRE 

Vi forventer at foreldra les årsplanen og setter seg inn i våre rutiner og dagsrytme. Det er viktig at foreldra får forståing av montessoripedagogikken og kva vi 

står for.  

Barnehagen er ein andelsbarnehage og foreldra kan kjøpe seg ein andel og dermed bli andelseigarar. Det følger plikter som f.eks. å delta på dugnadar og 

komitear til dei ulike arrangementa. 

Det er viktig å respektere barnehagen si opningstid: kl 7.00 – kl 16.30. Vi vil vere fleksible i forhold til foreldra sine behov og  kartlegge dette to gonger per 

barnehageår. Enkelte behov utan om den vanlege tida, kan avtalast med styrer.  

 

Arbeidsøkta:  Arbeidsøkta er ein viktig del av dagen i montessoribarnehagen og varer frå ca 8.30 til lunsj. I arbeidsøkta skal alle i personalet være tilstades, 

ingen møter skal haldast, ingen skal verte forstyrra. Alt skal vere tatt inn på avdelinga, slik at personalet slepp å gå ut for å hente saker og ting. Det skal vere 

fullt fokus på barna, presentasjonar og oppretthalding av det tilrettelagte miljøet. I løpet av denne tida får barnet presentert nytt materiell, øve opp sine 

ferdigheiter enkeltvis eller i små grupper, og fordjupe seg i utforsking av materiell som det allereie er kjent med. Denne tiden er vår kjernetid. Barna bør 

derfor komme til barnehagen innan kl.  8.30. Vi vaksne observerar kvart barn og noterer oss kva vi kan presentere for nettopp dette barnet seinare, og vi 

held oversikt på kva kvart barn har jobba med hittil. Vi sørger for at kvart barn får moglegheit til å tilegne seg reglane for eit harmonisk samvær i ei gruppe, 

og at miljøet i rommet tilfredsstiller barna sine behov på dei forskjellige nivå. 

Leik: Barn i montessoribarnehager arbeider med montessorimateriell. Aktivitetane er sjølvvalte med stor grad av friheit. Å få gjere ordentlege kvardagslege 

ting på same vis, og med same utstyr som dei vaksne, skaper glede, sjøvtilfredsheit og sjølvtillit,- og det fører til at barnet blir sjølvstendig. Når barn 

samarbeider, utviklar dei toleranse, respekt og omsorg, - og barna føler tilhørigheit med felleskapet. Leiken står i fokus for barnet sin kvardag, og for barnet 

sjølv er det ikkje stor forskjell mellom leik og arbeid, for alt barnet gjer har med læring å gjere. Her kan dei finne ut om form, fargar, namn og begrep. Dei 

kan prøve ut nyttige ferdigheiter som å vaske, pusse, koke og lage mat på ordentlig. Barna jobber ikkje som vaksne for å fullføre ei oppgåve, men for sjølve 

aktiviteten si skuld. Det er denne aktiviteten som tillet barnet å oppnå sitt viktigste mål: utviklinga av seg sjølv, sine mentale, fysiske og psykologiske krefter.  

Tur i nærmiljøet: I vår barnehage skal barna møte verkelegheita og den kulturen vi lever i. Vi skal planlegge turar i nærmiljøet. Ikke berre for å utvikle 

motoriske ferdigheiter hos barnet og å skape glede, men for å bli kjent med naturen og bli meir bevisst på korleis vi kan ta vare på miljøet vidare. Vi vil at 

barna skal vite korleis vi kan dyrke frukt og grønsaker, og derfor kan oss ta turen til gartneriet.  Eller dei får lære kvar mjølka kjem frå, og derfor ta turen til 

garden. Barna skal bli kjent med ulike oppgåver på mange felt,  og utifrå eigen interesse kan dei sjølve bestemme kva og korleis dei kan ta med seg dette 



vidare i vår utemiljø: passe på dyr, dyrke frukt og grønsaker, lage musikk, køyre bil og sykkel, gå på fisketur eller bygge i sandkasse. Vårt utemiljø tilbyr 

barnet rom og tid for å utforske, repetere og forstå i eige tempo korleis ting i verkelegheita fungerar.  

 

 

OVERGONGER I BARNEHAGE: 

OPPSTART OG TILVENNING: Barnehagen vår er ein del av barnehageeininga i Haram kommune og respekterer felles opplegg for overgong heim-barnehage. 

Barnet er invitert på besøksdag før barnehagestart, tilvenningsperioden på 3 dagar er avtalt med foreldre, oppstartsamtalen blir gjennomført innan 2 veker 

etter oppstart. Foreldra blir informerte om fleire detaljar gjennom e-post. 

 

 

Overgongen barnehagen-skule: Grytastranda Montessoribarnehage har godt samarbeid med Grytastranda Montessoriskule, og barna blir godt kjende med 

fadderane sine. Det blir avtalt besøksdag på skulen minst ein gong i månaden når barnet går siste året i barnehagen. Det blir arrangert fleire felles 

arrangementer, slik at barn blir trygge både med personalet og nye kollegaer frå A-gruppa. Det er ein stor fordel å kunne gå i barnehage på Grytastranda 

Montessori Oppveksttun, for då blir barna kjent med både rutiner, metoder, materiell, lokale, personalet på skulen og SFO, og det blir dermed ein naturleg 

og glidande overgong mellom barnehage og skule. 

 

 

 

 

 

 

 

 



FAGOMRÅDER 

Fagområder ifht. Rammeplan 
for barnehager 

Fagområder ifht. Rammeplan for Montessoribarnehager Innhold / Montessorimateriell, øvelser, metodikk 

Kommunikasjon, språk og tekst Språk 

     
 

               

Barna får arbeide med eit variert språkmateriell, 
som bl.a. sandpapirbokstavar, bevegeleg alfabet, 
lydøvelser, lytteøvelser, samtaler, høgtlesing 
m.m. Ved å kommunisere ved hjelp av musikk, 
sang og „babbel” opplever barnet ein måte å 
vere i relasjon med andre på. Vi har fokus på bruk 
av konkreter i musikk, drama eller framføring av 
tekst. 
 

Kropp, bevegelse, mat og helse 

             

   

Barna blir innført til gode rutiner på handhygiene, 
spise bær, grønnsaker og frukt. Vi lagar mat i lag 
med barna fleire dagar i veka. Vi har fokus på eit 
variert og sunt kosthald. 
Få positiv sjølvoppfatting gjennom kroppsleg 
meistring. Få gode erfaringar med friluftsliv og 
uteliv til ulike årstider.  
 



Kunst, kultur og kreativitet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kunst og forming, Musikk, Kultur 
 
 

   
 
  

Vi legg vekt på å la barna utvikle sine kreative 
evner gjennom forming, teikning, måling, 
modellering, og anna skapande arbeid. 
Barna skal få kjenne gleda av å kunne skape 
noko. Vi lar barna få velge sjølv når dei har lyst 
eller behov for denne forma for aktivitet. 
 

Natur, miljø og teknologi Biologi, viteskapens verd 

   
 

   

   

Vi ønsker å la barna få oppleve naturen, og vi skal 
undre oss saman med barna over naturens 
mangfald. Følge endringane i naturen gjennom 
årstidene. Vi sår frø, planter blomster og 
grønnsaker, og lar barna ta aktiv del av 
hagearbeidet i samarbeid med skuleelevar i 
skulehagen. 
 
 



   

Antall, rom og form Matematikk 

   

Barna får konkrete opplevingar av matematiske 
begrep. 
Det finst enkle øvingar der barnet konkret får 
utvikla forståing for grunnleggande eigenskapar i 
begrepea tall, mengde, geometriske former 
osv.Materiellet er lagt opp slik at barnet skal 
kunne ha ein naturleg progresjon, og skal kunne 
til ei kvar tid finne materiell som utfordrar 
barnets behov for læring. Barnet skal få erfare 
plassering og orientering, og på den måten 
utvikle sine evner til lokalisering. 

Etikk, religion og filosofi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etikk, filosofi og barns åndelige behov 

    
 
 
 

   

Respekt og høfligheit er viktig i 
Montessoripedagogikk. Vi ønsker å utvikle 
toleranse og interesse for kvarandre, og respekt 
for kvarandre sin bakgrunn. Sosial kompetanse er 
viktig i barna si utvikling, og gode prinsipp skal 
innførast frå første året i barnehagen. Alt 
materiell finst i kun eit eksemplar. Slik blir barna 
vant til å vente på tur og vise hensyn og respekt 
for dei andre.  
I eit fleirkulturelt samfunn skal alle kulturer og 
religionar bli representert i barnehagen. Vi 
markerer jul, påske, ulike nasjonale dagar og 
andre dager som foreldra ønskjer at vi markerer i 
barnehagen. 



 

Nærmiljø og samfunn Geografi 

   
 

     

Gjennom arbeid med natur og miljø, får barna 
kunnskap om natur, økologi, miljøvern og 
samspelt i naturen. Dei lærer om mennesker, dyr, 
vekster og deira gjensidige avhengigheit, og 
barna får innsikt i den globale heilheita.  
Dagleg tar vi turar ut i skogen eller andre stadar i 
nærmiljøet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sensoriske aktivitetar / opplevingar 

   

Hensikten med sensoriske aktivitetar, er å hjelpe 
barnet til å utvikle sansene sine og stimulere til 
nysgjerrighet, samt å støtte opp om deira 
interesse for å utforske. 
Barnet får moglegheit til å gjenkjenne lukter, 
vekt, form, smak osv., og materiellet førebur 
barnet på seinare læring. 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Praktiske kvardagsaktivitetar 

    
 

  
 

   

Vi blander kvardagslege praktiske gjeremål med 
øvingar som stimulerer sansane, språket, 
intellektet og barnet sin eigen kultur. Barnet skal 
oppleve innhaldet i kvardagen som heilheitleg. 
Barnet blir utfordra til å vere aktivt. 
Hovedhensikten med dette er å trene 
konsentrasjon, sjølvstendigheit og uthaldenheit. 
Barnet lærer å ta vare på seg sjølv og 
omgivelsane. Aktivitetane inneheld både 
grovmotoriske og finmotoriske moment. F.eks. 
helling, ausing, vasking, skrubbing av bord, stolar, 
vasking av spegel, koste med kost og brett, 
knepping, bruk av glidelås, 
påkledning/avkledning, vaske og tørke oppvask, 
rydde etter seg/sette ting på plass, dekke bord, 
stell av planter, finmotorikk med dråpeteller, 
bruk av pinsett og klype, dele opp frukt og 
grønsaker m.m. 



 Småbarnsmateriell 

   
 
  

I Pedagogisk Fagplan for Montessori barnehager 
står følgande: „Formålet med 
småbarnsmateriellet er å fremme barnets 
motoriske utvikling, som f.eks. gripeevnen, 
koordinasjon øye-hånd, koordinasjon mellom 
venstre og høyre hånd, balanse og grovmotoriske 
ferdigheter. Motoriske leker, dans og turer bør 
være en integrert del av hverdagen.” 
Vi har delt barnegruppa slik at 0-3 åringene har 
eige rom. På den måten er det lettere å 
tilrettelege for kvar og ein. 

 

DOKUMENTASJON 

Dokumentasjon av det pedagogiske arbeidet kan gje foreldra og lokalmiljøet informasjon om kva barn opplever, lærer og gjer i barnehagen. Det er 

personalet som har ansvar for dette som ein del av det pedagogiske arbeidet. 

FORELDRESAMARBEID 

„Barnehagen skal i samarbeid og forståing med heimen i vare ta barnas behov for omsorg og leik og fremje læring og danning som grunnlag for allsidig 

utvikling.” Grytastranda Montessoribarnehage skal legge til rette for foreldresamarbeid og god dialog med foreldra. Foreldresamarbeidet skal skje både på 

individ-nivå gjennom foreldresamtaler på haust og vår, -og på gruppenivå, gjennom Foreldrerådet og Samarbeidsutvalet. 

Foreldrerådet skal fremje fellesinteressene til foreldra og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppa skaper eit godt barnehagemiljø. 

Freldrerådet må samtykkje dersom foreldrebetalinga skal setjast høgare enn den fastsette maksimalgrensa. 

Samarbeidsutvalet skal vere eit rådgjevande, kontaktskapande og samordnande organ. Det skal få inn saker som er viktige for innhaldet i verksemda til 

barnehagen og for forholdet til foreldra. Samarbeidsutvalet skal fastsetje årsplanen til barnehagen og andre viktige saker som f.eks. forslag til budsjett eller 

driftsendringar. 

 



 


