
Aktiviteter siste året  
i barnehagen:

• Barnesamtaler

• Dramatisering

• Samarbeidsoppgaver

• Egne turer

• Høytlesning

• Øve på å snakke høyt i en gruppe

• Ekstra ansvar i hverdagen

• Mer tid sammen med jevnaldrende

Besøksadresse: Nordbyhagaveien 33 •  1474 Nordbyhagen 
Postadresse: Akershus universitetssykehus HF • 1478 Lørenskog

AHUS-barnehagene – en seksjon under Divisjon Facilities Management

Som 5-åring  
i Ahus-barnehagene



Barn i Ahus-barnehagene skal oppleve 
at det er sammenheng mellom barnehage 
og skole.

Vi følger Lørenskog kommunes rutine for 
overgang barnehage-skole, i tillegg har vi valgt 
å lage denne folderen med utgangspunkt  
i Ahus-barnehagenes virksomhetsplan.

Med utgangspunkt i vår visjon;
Undring – Utfordring – Utvikling er vårt faglige 
standpunkt at det viktigste barna får med seg
fra barnehagetiden er:

God selvfølelse

Sosial kompetanse

Gode samarbeidserfaringer

God selvfølelse
Selvfølelse handler om hvor godt vi kjenner 
oss selv og hvordan vi forholder oss til det  
vi vet, en slags indre søyle.  
Barn med god selvfølelse:
• opplever seg verdifulle for andre 

mennesker slik de er
• utvikler positiv holdning til egen læreevne
• setter ord på egne følelser og behov
• er sosiale og reflekterte

Sosial kompetanse
Sosial kompetanse handler om kunsten  
å omgås andre på en positiv måte.
Barn med sosial kompetanse:
• får og beholder venner
• viser innlevelsesevne/empati
• venter på tur
• har evne til å regulere seg selv
• sier fra til voksne hvis det er noe

Gode samarbeidserfaringer
Å samarbeide med andre er en viktig del av 
livet, både som barn og voksen. Det siste året  
i barnehagen øver vi ekstra på samarbeid.
Å samarbeide godt med andre innebærer:
• Å fremme sin egen mening samtidig som 

man evner å lytte til og ta hensyn til andres
• Å finne gode løsninger sammen 

Det siste året i barnehagen skal være spesielt,
derfor vil vi gi 5-åringene mer ansvar og nye 
opplevelser. 

For å skape sammenheng mellom barnehage 
og skole jobber vi med å skape grenseobjekter. 
Et grenseobjekt kan defineres som noe 
barna kan kjenne igjen som finnes på begge 
arenaene.

Hver enkelt barnehage utformer sin egen plan 
for 5-årsklubben som tar utgangspunkt i våre 
felles mål; God selvfølelse, Sosial kompetanse 
og Gode Samarbeidserfaringer.

Ahus-barnehagene har eget 5-årskor med 
barn fra alle barnehagene. På våren reiser vi 
sammen på leirskoletur til Vangen.
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