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OM MONTESSORI PEDAGOGIKKEN
Montessoripedagogikken er en helhetlig utdanning som følger barnet fra fødsel og inn i
voksenlivet. Maria Montessori så på de første seks årene som de viktigste i menneskets liv, det
er da grunnlaget for barnets dannelse og personlighet blir lagt. Derfor er
montessoribarnehagen en så sentral del av montessoripedagogikken. Her skal barnet både få
rom til å være selvstendig og klare seg selv, og få lov til å være en viktig bidragsyter for
fellesskapet. Den voksnes rolle er å veilede og tilrettelegge, og gi barnet rom til å prøve og
feile. «Hjelp meg å gjøre det selv» er et mye brukt sitat fra Maria Montessori, nettopp fordi det
sier så mye om vår metode og det vi legger til rette for.
Montessoripedagogikken bygger på et syn hvor barnet er i sentrum. Et syn der sosial,
emosjonell, fysisk og intellektuell utvikling anses som like viktige.
Målet er å utvikle hele barnets potensiale med utgangspunkt i hvert enkelt barns behov.

BARNEHAGENS FORMÅL, SAMFUNNSMANDAT
Formålsparagrafen ivaretar vår kulturelle tradisjon og mangfold og uttrykker felles verdier.
Formålet er forankret i menneskerettighetene og bygger på felles verdier. Barnehagens formål
slår fast at barnehagen skal stå for et helhetlig læringssyn der omsorg og lek, læring og
danning skal være grunnlag for barns allsidige utvikling. Formålsbestemmelsen tydeliggjør
barnehagens samfunnsmandat, og det stilles høye krav til barnehagepersonalet som skal
praktisere disse verdiene i daglig samspill med barna og i samarbeid med foreldrene.
Barnehageloven paragraf 1. - Formålet lyder slik:
Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg, lek
og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på
respekt for menneskeverdet, på åndsfrihet, nestekjærlighet, likeverd og solidaritet, slik disse
grunnleggende verdiene kommer til uttrykk i kristen og humanistisk tradisjon og i ulike
religioner og livssyn, og slik de er forankret i menneskerettighetene. Barna skal få utfolde
skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og
naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til
medvirkning. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt og anerkjenne barndommens
egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring og være et utfordrende og trygt sted
for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle
former for diskriminering.
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HOLMESTRAND INTERNASJONALE MONTESSORIBARNEHAGE
Vi er en Internasjonal Montessoribarnehage, med en avdeling (Stjerneskudd) for 1 åringer, en
avdeling (Solskinn) for 2 åringer og en avdeling (Måneskinn) for 3-6 åringer.
Vi er tospråklig med engelsk som tilleggsspråk. Det er en fast ansatt engelsspråklig assistent,
som konsekvent snakker engelsk med alle barna.
Vår virksomhet er forankret i Maria Montessoris pedagogiske metode.
Vårt arbeid og denne årsplanen tar utgangspunkt i:
Barnehageloven, Strategiplanen for barnehagen, Nasjonal pedagogisk fagplan for
Montessoribarnehager og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.
SU har godkjent årsplanen.
Vi er medlemmer i Norsk Montessoriforbund og Private barnehagers landsforbund.

BARNEHAGENS VERDIGRUNNLAG OG VISJON

Visjon:
Å utvikle det
menneskelige
potensial

Verdiene:
KjærlighetForskningSelvstendighet

Vi skal alltid kunne henvise til våre verdier når vi grunngir våre handlinger.
De grunnleggende prinsippene i montessoripedagogikken er:



Det forberedte miljø




Individualisering- Samarbeid



Hjelp til selvhjelp- selvtillit




Frihet- Ansvar

Konkretisering- motorikk

Helheten- fredstanken
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Side 2

Frihet og ansvar er to viktige og komplementære prinsipper i montessoripedagogikken. Barnet
får frihet til å velge hvilke interesser de vil følge.
«The roots of every plant seek out, from among the many substances which the soil contains,

only those which they need.» -The Absorbent mind
Orden og struktur er en forutsetning for friheten. Sammenlagt gir frihetsbegrepet i
montessoripedagogikken barna et av de viktigste redskapene man kan få; muligheten til å
bygge opp sin selverkjennelse.
Vi legger til rette for selvstendighet. Mestring gir selvtillit og god selvfølelse. «Hjelp meg å
gjøre det selv», er viktig i individualiseringsprosessen. Dette legger grunnlaget for utvikling av
en trygg personlighet og en solid karakter.

SAMARBEID MED ANDRE INSTANSER
Vi samarbeider med andre instanser som Pedagogisk psykologisk tjeneste, Psykisk helse for
barn og unge, helsestasjonen, andre barnehager, barnevernet, og diverse andre instanser i
forhold til saker som kan oppstå.
Vi har taushetsplikt, men også opplysningsplikt. Opplysningsplikt betyr at vi f.eks. har plikt til
å informere barnevernet dersom vi i jobben blir kjent med/oppdager at et barn utsettes for,
omsorgssvikt og/eller fysisk- eller psykisk mishandling, og/ eller alvorlig understimulering.

TILRETTELEGGING UTOVER DET MONTESSORIPEDAGOGISKE TILBUDET TIL BARN
SOM TRENGER EKSTRA STØTTE
Tilbudet i barnehagen tilpasses barnas behov og forutsetninger. Montessoribarnehager tilbyr et
tilrettelagt miljø, som skal dekke alle barns behov. Det kan allikevel være at barn i kortere eller
lengre perioder trenger litt ekstra støtte, og det tilrettelegges da for at barna skal få et
likeverdig tilbud. Alle barn skal inkluderes i et meningsfullt fellesskap i lek og aktiviteter med
andre barn. Dersom barn ikke får dekket dette behovet innenfor det montessoripedagogiske
tilbudet, eller en utvidet tilrettelegging innenfor våre rammer, har foreldre rett til å kreve en
sakkyndig vurdering fra PPT, som deretter kan føre til spesial-pedagogisk hjelp (Jfr.

Barnehagelovens paragraf 19a).
Barnehagelovens paragraf 19 g Barn med nedsatt funksjonsevne. Barn med nedsatt
funksjonsevne har rett til et egnet individuelt tilrettelagt barnehagetilbud. Foreldrene må
involveres før kommunen fatter vedtak.
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VÅRE FORVENTNINGER TIL FORELDRENE
Vi forventer at dere leser årsplanen og setter dere inn i våre rutiner og dagsrytme. Det er
viktig at dere får en forståelse av montessoripedagogikken og hva vi står for.
Barnehagen er en andelsbarnehage hvor dere foreldre er andelseiere. Det følger også plikter
som f. eks å delta på dugnader og komiteer til de forskjellige arrangementene.
Barnehagen holder åpent fra kl. 06.45- 16. 45.

INTERNASJONALT MILJØ
Vi har mange nasjonaliteter representert hos oss. Dette gjelder både i barnegruppa og i
personalgruppa.
Rammeplanen understreker at det er mange måter å være norsk på, og at det kulturelle
mangfoldet skal gjenspeiles i barnehagen.
Vi tematiserer dette blant annet ved å jobbe med geografimateriell, ved å bruke barnas land
som tema og ved å markere FN- dagen, og vår egen internasjonale dag.
Rundt Lucia, jul, fastelavn, påske og 17.mai tilbyr vi aktiviteter som er forankret i norsk
tradisjon. Det er naturlig at disse høytidene markeres, siden de er tydelig manifestert i det
norske samfunn.
Det er imidlertid viktig at vi har et bevisst forhold til at alle land og religioner har sine egne
feiringer. Vi markerer høytider knyttet til de religionene og kulturene vi har representert her i
barnehagen, Vi markerer bl.a. Thanksgiving, holi, diwali, ramadan, julen, sambafest, mm.
Barnehagen støtter SOS- barnebyer. I tillegg til å gjøre et uvurderlig arbeid for barn over hele
verden, følger de fleste av barnebyenes barnehager og skoler montessoripedagogikken.
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ENGELSK I BARNEHAGEN
Vi er en tospråklig barnehage og har engelsk som andrespråk.
Mange tror at barn lærer språk senere når de lærer flere språk på en gang, men dette er bare
kortsiktig og er ikke en forsinkelse som gir negativt utslag. Barn som klarer å utvikle to eller
flere språk, får kognitive fordeler av tospråkligheten sin.
Lingvister har bevist at flerspråklighet kan gi en høyere metaspråklig bevissthet. Det betyr at
flerspråklige barn, langt tidligere enn enspråklige barn, vet at forbindelsen mellom en ting og
ordet knyttet til den er tilfeldig. De vet at en betydning kan ha flere former.

ARBEIDSØKTEN
Den viktigste delen av dagen i en montessoribarnehage kalles for arbeidsøkten og varer fra
08.30 til lunsj. I arbeidsøkten skal alle i personalet være tilstede på avdelingen, ingen møter
avholdes, ingen forstyrres med telefonsamtaler, alt skal være tatt inn på avdelingen slik at
personalet slipper å gå fra avdelingen for å hente saker og ting. Det skal være fullt fokus på
barna, presentasjoner og opprettholdelse av det tilrettelagte miljøet. På den måten skal man
klare å opprettholde et harmonisk miljø, med aktive barn i arbeid, lek og konsentrasjon.
I løpet av denne tiden får barnet presentert nytt materiell, øver opp sine ferdigheter enkeltvis
eller i små grupper, og fordyper seg i utforskningen av materiell det allerede er kjent med.
Denne tiden er vår kjernetid. Barna bør derfor komme til barnehagen innen kl. 08.30. Basert
på Maria Montessori sine observasjoner bør en arbeidsøkt vare i tre timer. Arbeidsevnen til
barna forløper i de samme tidsbegrensede fasene: den første timen jobber barna med ting de
har gjort før og som er «enkle», de jobber enten en og en eller finner aktiviteter sammen med
venner, så kommer det en periode hvor det kan oppstå uro, fordi alle er ferdige med sitt
arbeid og leter etter noe nytt å gjøre. Til slutt faller hele gruppen til ro igjen og barna fordyper
seg nå mye mer i sine oppgaver/ aktiviteter. De er klare for nye presentasjoner og nye
utfordringer.
Vi voksne observerer hvert barn og noterer oss hva vi kan presentere for nettopp dette barnet
senere, og vi holder oversikt over hva hvert barn har jobbet med hittil. Vi sørger for at hvert
barn får muligheten til å tilegne seg reglene for et harmonisk samvær i en gruppe, og at miljøet
i klasserommet tilfredsstiller barnas behov på de forskjellige utviklingstrinn.
Barn i en montessoribhg. leker både med montessorimateriell og tradisjonell rollelek. Det vi
kaller arbeid er lek for barnet. Barnet arbeider for arbeidets skyld. Aktivitetene er selvvalgte
og lystbetonte, med stor grad av frihet.
Å få gjøre ordentlige hverdagslige ting på samme vis, og med samme utstyr som de voksne,
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skaper glede, selvtilfredshet og selvtillit, og fører til at barnet blir selvstendig.
Når barn samarbeider utvikles toleranse og omsorg, og barna føler tilhørighet med fellesskapet

Arbeidsøkten utarter seg noe forskjellig fra 3-6 års avdelingen til 2 års avdelingen og for de
aller minste 1 åringene. Hos de minste er det ikke så strukturert med presentasjoner og arbeid,
det skjer enda mer spontant, og vi må ta fatt i her og nå situasjoner.
Vi kaller denne tiden for arbeidsøkt fordi det er barnets arbeid med å erverve seg nye
kunnskaper, og forske på sin verden, som foregår. For barnet selv er det ikke stor forskjell
mellom lek og arbeid, for alt barnet gjør har med læring å gjøre. Her kan de finne ut om farger
og former, navn og begreper, de kan prøve ut nyttige ferdigheter som å vaske, pusse og koke
og lage mat på ordentlig.
Barn besitter en uvanlig sensitivitet og intellektuell evne til å absorbere og lære fra sine
omgivelser, som skiller seg fra voksnes evner både i kvalitet og kapasitet. Barn har stor
forkjærlighet for meningsfylte oppgaver. De arbeider imidlertid ikke som voksne for å fullføre en
oppgave, men for selve aktivitetens skyld. Det er denne aktiviteten som tillater barnet å oppnå
sitt viktigste mål: utviklingen av seg selv- sine mentale, fysiske og psykologiske krefter.
Metoden er utviklet for fullt ut å utnytte barns trang til å lære og barnets unike evne til å
utvikle sin egen dyktighet.
Barnet trenger voksne som kan vise de mulighetene i livet sitt, men barnet må selv velge sin
respons til disse mulighetene.
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PRIMÆRFUNKSJONER

Måltid:
Mål:






Tilfredsstille et naturlig behov
God bordskikk
Fremme selvstendighet ved å tilegne seg ferdigheter i
forhold til modningsnivå
Stimulere språket
Måltidet skal være trivelig og positivt

Metode:












Variert kost
Lytte til hva barna ønsker
Barna er med på å lage maten og dekke bordene
De større barna hjelper de mindre barna
De voksne skal bevisst sette ord på alt som skal gjøres og trene på begreper
De voksne skal gå foran med et godt eksempel. De forholdsregler som gjelder barna
gjelder også for de voksne
Hjelpe hverandre med å sende maten rundt bordet
Øve seg på å smøre, skjenke og skjære
Rolige samtaler ved bordet
Takke for maten
Rydde bort etter seg
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Hygiene:
Mål:



Renslighet
Barna utvikler evne til å «se, merke» når og hvor
de må vaske seg

Metode:





Vaske hender etter toalettbesøk
Vaske hender før matlaging og før måltider
Vise barna hvor mye såpe man trenger
La barna få vurdere seg selv i speilet, så de ser hvor det trengs å vaskes.

Toalettbesøk:
MÅL:





Et ledd i bleieavvenningen
Barna skal kunne mestre toalettbesøket på en
positiv måte ut i fra aldersmessige
forutsetninger og modningsnivå.
Økt mestringsfølelse

Metode:





La barnet prøve å sitte på toalettet, allerede ved hvert bleieskift fra de er 1 år
La barnet gå uten bleie
Oppmuntre barnet og ikke kommentere uhell negativt, men si «Dette ordner vi
sammen»
Tett samarbeid med foreldrene
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Garderobe:
Mål:





Orden
Trene på å kle av og på seg selv
Hjelpsomhet, hjelpe hverandre
Språket utvikles med begreper for hva man gjør

Metode:




Barna skal være ved plassen sin når de skal kle på seg
Vi skal gjøre det mulig for barna å prøve å kle av og på seg selv.
Legge til rette for orden ved at foreldre og personalet er systematiske

Arbeidsøkt:

Mål:


Metode:







Gi barna uavbrutt tid og rom til å
engasjere seg i samspill med andre, og til
å gjøre aktiviteter og arbeid de har
behov for å gjøre.
«The time is meant to give them
opportunities to enjoy the work they
love, while cultivating basic life skills”

Tilrettelagt miljø
La barna få utforske og finne ut av ting ut ifra sitt utviklingsnivå
Kroppsbeherskelse; mye bevegelighet og «hands on materiell»
Enkelt presentasjoner, smågruppe presentasjoner, individuelt arbeid
«Hjelp meg å gjøre det selv» er et utsagn som godt beskriver målet bak arbeidsøkten
Samspill med andre barn og voksne

DET FYSISKE MILJØET:
Med utgangspunkt i barnets absorberende sinn, sensitive perioder og viten om at barna lærer
av egne erfaringer spiller miljøet rundt barnet en stor rolle.
I vår barnehage skal barna møte virkeligheten og den kultur vi lever i, tilpasset deres størrelse
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og måte å lære på.
Miljøet skal gi barnet den tid og rom det trenger for å utforske, repetere og forstå i eget
tempo. Det fysiske miljøet i en montessoribarnehage avspeiler alle prinsippene satt i system.
Materiellet plasseres i en bestemt rekkefølge og oppdelt i fagseksjoner.
Barnehagen innredes for barnet, de eier rommet. Møbler, hyller og utstyr er etter barnets
størrelse og utviklingstrinn.
Barnet er fri til å velge aktiviteter som de jobber med ved bord eller matter på gulvet.
De velger selv om de vil jobbe alene eller samarbeide med andre barn.

DEN VOKSNES ROLLE
Maria Montessori så det som essensielt at voksne tar rollen som «vaktmester» for et tilrettelagt
miljø alvorlig. De voksne skal ikke være midtpunktet i gruppa og lære bort, men fungere som et
bindeledd mellom barnet og miljøet hvor alt er tilrettelagt så barna selv kan utforske og
samspille med de andre barna og oss voksne.
Det er viktig at de voksne forholder seg rolig, støtter barnet i sin utvikling og sørge for å være
både fysisk og psykisk tilstede.
En av montessoripedagogens viktigste oppgaver er å forberede et innbydende og innholdsrikt
læringsmiljø; skape en kunnskapsbank som barnet kan velge fra, tilrettelagt for selvstendig
arbeid.
“Jeg kan!” – om å bygge suksess-historier i barnas liv…
Sentralt i Maria Montessoris tanke var ønske om at barn skulle oppleve gleden av å
mestre. Derfor er det i montessori-pedagogikken lagt til rette for allsidige og
varierte oppgaver som barn selv kan mestre. Voksenrollen går i stor grad ut på å ha god
forståelse for hvert barns utvikling, slik at de kan veilede barna til materiell og oppgaver i
henhold til det enkelte barns utvikling. På den måten kan barna gang på gang få bekreftelsen
at de kan! Dette er viktig for at barn skal utvikle selvstendighet og en god selvfølelse – og tro
på at de kan bidra i denne verden! Jeg kan, og det er bruk for meg i denne verden.
«Never help a child with a task at which he feels he can succeed.»
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MEDVIRKNING:
Tilstedeværende voksne- medvirkende barn, er et utsagn som gjenspeiler arbeidet vårt her i
barnehagen.
Det tilrettelagte miljø som kjennetegner en montessoribarnehage er i seg selv med på å bidra
til barns medvirkning. Vi legger rammene, og barna er frie til selv å velge innenfor de satte
rammene.
Barna får frihet til å velge. I frihetsbegrepet ligger spontan aktivitet, frihet til å velge arbeid og
om de vil arbeide alene eller sammen med noen, frihet i tidsbruk, frihet fra konkurranse, frihet
til å bevege seg og frihet til å vokse. Friheten til å bevege seg er viktig. Barnet velger
aktiviteter fra åpne hyller med materiell som de jobber med ved bord eller på matter på gulvet.
Friheten skal utøves innen gitte rammer og tydelige grenser. Den enkeltes frihet begrenses av
andre barns like berettigede krav.
Barnet danner seg selv, og dannes i samspill med andre.

«A child chooses what helps him to construct himself…» Maria Montessori
Kvaliteten på samspillet mellom barnet og de andre rundt barnet legger premisser for hva
barnet lærer om seg selv, de andre og verden. Det å ha innflytelse og medvirkning handler om
å sette sine egne spor, og det igjen gjør at barnet erfarer at det er noen, det erfarer at det
nytter, at de kan gjøre noe med sin egen situasjon, sitt eget liv.

DOKUMENTASJON, VURDERING, PROGRESJON OG EVALUERING:
Det meste av arbeidet med dokumentasjon, vurdering og evaluering ligger i observasjonene og
loggføringene pedagogene til enhver tid skal følge opp.
Følgende står i rammeplan for barnehagene: «Systematisk vurderingsarbeid legger grunnlaget

for barnehagen som lærende organisasjon. Barnehagen som organisasjon bærer på tradisjoner,
sammensatt kompetanse, innforstått het og taus kunnskap som er viktig å sette ord på og
reflektere over for å legge grunnlaget for videre kvalitetsutvikling.»
Synlig dokumentasjon for foreldrene kan være i form av bilder som blir hengt opp over
opplevelser og prosesser barna har hatt i bhg. Mye dokumentasjon kommer også via ukebrev.
På avdelingsmøter og personalmøter gjøres mye vurderings- og evalueringsarbeid, i form av
bl.a. reflekterte samtaler om barnehagehverdagen, barnegruppa og enkeltbarn.
Vi har utarbeidet en oversikt over pedagogenes presentasjoner. Denne fungerer også som
dokumentasjon på barnas arbeid, og legger grunnlag for vurdering og videre progresjon.
Ifht. progresjon er montessorimateriellet nøye lagd og satt opp slik at barna naturlig finner
arbeid tilpasset sine evner og behov. For å gi et eksempel kan vi se på språkarbeidet: Vi har
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fargekode ifht. vanskelighetsgrad. Det begynner med rosa materiell; her er alle ord korte og
lydrette. Det går så over til blått materiell hvor ordene er litt lengre og kan inneholde doble
konsonanter. Videre har vi grønt materiell hvor barna blir kjent med ord som inneholder kj- eiskj- øy- osv. Vi har også svart materiell, som går på å introdusere barna for grammatikk.
Introdusere symboler og fargekoder på setningsoppbyggingen, men dette er materiell som de
fleste begynner med på skolen.
Ettersom barnet gjør progresjon og søker nye utfordringer skal det alltid være tilrettelagt for
det. Viktig at vi voksne er i forkant slik at vi ser hvor barnet er på vei.

PSYKISK HELSE OG LIVSMESTRING
Hvordan kan personalet i barnehagen utvikle resiliens hos barna ?
I den nye Rammeplanen, under kapittelet om barnehagens verdigrunnlag, står det at
personalet skal fremme livsmestring, psykisk helse og følelse av egenverd.
For å styrke barns resiliens har vi fokus på at barna blir sett, hørt og forstått for den de er og
ikke hva de gjør. Barna synliggjøres i gode sitasjoner hvor de opplever noe positivt og lykkes,
og skal trygges med forståelse i vanskelige og konfliktfylte situasjoner hvor de forventer
kritikk.
Kvaliteter som å fremme livsmestring, psykisk helse og følelse av egenverd har grobunn i
voksen-barn-relasjonen. Personalet er barnehagens viktigste ressurs og deres samspill med
barna er en av de viktigste faktorene ifht. å gi barnehagen god kvalitet.
Kari Killén (anerkjent pedagog) trekker frem viktige elementer i relasjonsarbeidet. Disse
elementene er ofte vevet sammen, men presenteres her som atskilte funksjoner:


Å synliggjøre, trygge og anerkjenne barn



Å hjelpe barn med å regulere følelser



Å hjelpe barn med sorg og skuffelser



Å hjelpe barn til å leke og mestre

Dette er punkter vi har implementert i vår visjon og våre verdier, og synligjøres i det daglige
samspillet og relasjonene mellom barna og personalet.
Det står mer konkret om dette under punktene Sosial plan og Vennskap.
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SOSIAL PLAN OG VENNSKAP
Alle barnehagene i Holmestrand kommune er med i et opplegg kalt smART.
Det går ut på at barn i barnehagene skal møte voksne med den samme grunnholdning som ser
barnas styrker og hjelper de til å utvikle disse.
Vi i montessoribarnehagen er også deltagende i dette opplegget. Fokuset på barns styrker, er
allerede godt implementert i montessoripedagogikken, så vi fortsetter det gode arbeidet Maria
Montessori startet opp.
En av grunnpilarene i montessoripedagogikken er styrkebasert arbeid, og det legger grunnlaget
for arbeidet i barnehagen.
Ifht. styrkebasert arbeid er det mange dyder (karakteregenskaper som det blir kalt i smART)
som ligger i bunn. Dydene er redskaper som vi skaper for å gjøre livet lettere og bedre.
Eksempler på dyder er: tålmodighet, ydmykhet, sjenerøsitet og takknemlighet.
Arbeidet med dydene skal være en naturlig del av hverdagen, men vi har også dager hvor noen
av dydene blir ekstra fokusert på. Vi markerer f.eks. Thanksgiving hvor vi fokuserer ekstra på
takknemlighet.
Montessoripedagogikken har sosial kompetanse som et av sine undervisningsfelt, og vi kaller
det harmoni og høflighet.
Vi presenterer for små barnegrupper hvordan vi tar hensyn til hverandre i forskjellige
situasjoner. Så øver barna selv. Vi setter oss f.eks. på rekke og alle får øve på å være den som
sier:» Unnskyld, kan jeg få komme forbi? Alle får også øve på å være den som sier: «Ja, vær så
god», og lage plass.
Noe av materiellet vi har handler om følelser og det å «lese» andres ansiktsuttrykk. De små er
veldig tydelige, er de sinte, glade eller triste så vises det med hele kroppen, det nonverbale
språket er deres styrke! Barna trener på tre hovedområder: empati, mestring av sinne og
problemløsning. Vi bruker samtaler og rollespill til å fokusere og øve på å gjenkjenne og mestre
sosiale situasjoner.
Selv om hvert barn befinner seg på sin egen vei mot kunnskap og erkjennelse, så skjer det mye
sosialisering og samhandling.
Det er i små situasjoner, der et barn iler til for å hjelpe til med å koste opp noe et annet barn
har sølt, eller i øyeblikkene der to barn bestemmer seg for å utføre et arbeid sammen, at læring
av toleranse og utvikling av samarbeidsevner skjer.
Vi ser på barnehagen som et lite samfunn, et sted der ulike mennesker med ulik bakgrunn
lever sammen i et harmonisk samliv i mange timer hver dag.
Selv om barna er små, har de lært noen grunnleggende regler og normer for oppførsel i familien
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sin. Nå skal disse normene overføres til barnehagen, og barnets relasjoner og samspill med
andre. Det er viktig at foreldre og personalet engasjerer seg i barnas liv.
Vennskap motvirker mobbing, og voksne er viktige rollemodeller og tilretteleggere for
vennskap. Ved å arbeide sammen for et godt oppvekst- og læringsmiljø kan alle voksne være
med på å fremme gode relasjoner og et inkluderende fellesskap, noe som igjen bidrar positivt
for psykisk helse og livsmestring.

GRENSESETTING
Respekt for hverandre er grunnleggende i montessoripedagogikken, og er utgangspunkt for
hvordan vi kommuniserer med barna og hverandre.
Barnehagepersonalets verdi- og menneskesyn sier mye om hvordan vi samhandler med barna
som igjen er beskrivende for hvordan vi snakker med barna. Det er viktig å fokusere på det
barna kan gjøre, og gi positive tilbakemeldinger på det, i stedet for å stadig benevne det de
ikke kan gjøre. Vi er nøye med å vise barna hvordan vi kan være gode med hverandre. Vi
oppmuntrer ønskede handlinger ved å sette positivt fokus når det skjer naturlig: «Flott at du
hjalp Lisa da hun falt, du er en god venn». Det man fokuserer på får man mer av!
Når det gjelder samspillet mellom barna og situasjoner som kan oppstå dem imellom, er det
viktig å snakke sammen om det. Vi fokuserer på hvordan vi skal oppføre oss mot andre, og
prater om at andre får vondt og blir lei seg når de f.eks. blir slått.
På 3-6 års avdelingen har vi et fredsbord. Der kan barna sette seg ned og prate sammen
dersom de er uenige. Ofte er det en voksen med for å hjelpe dem i gang.
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FORELDRESAMARBEID
Foreldrene er viktigst for barnet, og for at barnet skal føle helhet og trygghet i sin hverdag er
det viktig at kommunikasjonen mellom dere som har den daglige omsorgen for barna og
personalet i barnehagen er god.
Foruten den daglige kontakten arrangeres det foreldremøter to ganger i året. Vi tilbyr to
foreldresamtaler i løpet av barnehageåret. (Flere ved behov)
I tillegg til foreldremøtene inviteres foreldrene til temakvelder, slik at de kan få dypere innblikk
i hvordan vi jobber med de forskjellige fagområdene og ifht. sosial kompetanse, lek og omsorg.
Kontakten foreldrene i barnegruppa imellom styrkes gjennom deltakelse i dugnader,
arrangementer og høytidsmarkeringer, og dette er igjen viktig for barna. Dersom barna
opplever at kontakten mellom foreldrene sine og foreldrene til de andre barna er positiv og god, blir
automatisk kontakten mellom barna bedre også.
Mange har behov for å orientere seg om hva pedagogikken står for, og hva barna gjør i
barnehagen. Å få innsikt i barnas hverdag i barnehagen, gir foreldrene anledning til å bli bedre
kjent med barnet sitt, og til å støtte det i dets ulike utviklingsfaser og oppdagelsesferder. Vi
oppfordrer dere derfor til å lese denne årsplanen godt, følge med på ukebrevene som sendes ut
på mail, sjekke informasjonstavlen, spørre dersom det er noe dere lurer på og tilbringe en
formiddag eller to i barnehagen for å observere.

BURSDAGSMARKERING
Vi markerer barnets bursdag med å ha en bursdagssamling, hvor barnet holder jordkloden og
går rundt et stearinlys som symboliserer solen. Blir barnet fem år går det fem ganger rundt
«sola» med globusen i hånda. Vi legger ut årets måneder, for å visualisere og barnet får da en
forståelse av tid. Foreldrene fyller ut et hefte med bilder og tekst fra barnet ble født og frem til
den nåværende bursdagen. Vi leser i denne hver gang barnet har gått en runde(1år) Vi henger
ut flagget og synger bursdagsangen på norsk og engelsk.
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OPPSTART BARNEHAGE, OVERGANG FRA AVDELING - AVDELING, OG
BARNEHAGE- SKOLE
Oppstart barnehage:
Vi inviterer alle nye foreldre til et foreldremøte i mai, slik at vi får mulighet til å treffes,
utveksle informasjon og mulighet for foreldrene til å møte de andre foreldrene. Her deler vi ut
dokumenter om barnehagen, skjemaer de skal fylle ut, og viser film fra hverdagen her i bhg. I
juni arrangerer vi besøksdag, og vi er åpne for at foreldre og barn kan komme jevnlig på små
besøk utover våren/ sommeren slik at barnet blir gradvis kjent med oss. Ved oppstart har vi
opplegg for hvordan vi gjennomfører innkjøringen, men tilpasser det hvert barns behov.
Avdeling- avdeling:
1 års avdelingen og 2 års avdelingen er mye sammen. Dersom vi ser at et barn fra 1 års
avdelingen er klar for større utfordringer, lar vi det barnet besøke 2 års avdelingen ofte.
Etter vinterferien besøker 1 eller 2 barn fra 2 års avdelingen 3-6 års avdelingen i arbeidsøkten.
På sommeravslutningen har vi en overgang seremoni, hvor barna får et album fra tiden på 0-3
og blir ønsket velkommen over til 3-6 års avdelingen.
Barnehage-skole:
På 3-6 års avdelingen legger pedagogene spesielt vekt på å introdusere materiell som er leseog skriveforberedende, og materiell som stimulerer matematikkinteressen/ forståelsen. Barna
velger selv i hvor stor utstrekning de vil jobbe med materiellet. Førskolebarna får tidlig på
høsten utlevert hver sin loggbok. Her er det oppført noen arbeider de bør gjøre, og så velger
de selv noen arbeider.
Alle skolene har tilbud til skolestarterne på våren. Praksis varierer noe, men det er vanlig at
det settes av en formiddag hvor barnehagene følger de aktuelle barna til besøk på skolen.
Barna som skal fortsette på Montessoriskolen inviteres til tre hele førskoledager i mai.
Etter vinterferien og frem til førskoleuka vil det hver dag være et par førskolebarn på besøk på
Montessoriskolen. De er der i hele arbeidsøkten.
Vi tar avskjed med førskolebarna i en seremoni før sommeren hvor vi henger «nøkkelen til
universet» rundt halsen på dem, og barna hopper over «kunnskapens elv», hvor en elev fra
skolen ønsker de velkommen over.
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FAGOMRÅDER:

Fagområder ihht. den offentlige
Rammeplan for barnehager
Kommunikasjon, språk og tekst

Fagområder ihht. Pedagogisk Fagplan for
Montessoribarnehager
Språk: norsk og engelsk

Innhold/ montessorimateriell/ montessoriøvelser, metodikk
Vi skal ta vare på barnets nysgjerrighet og interesse for språket.
Lytte, snakke, lese og skrive er de fire grunnleggende elementene i språket. Barna får arbeide med et
variert språkmateriell, som bl.a. sandpapir bokstaver, bevegelig alfabet, lydøvelser, lytteøvelser,
samtaler, høytlesing m.m.
Engelsk inngår som en naturlig del av dagligspråket.
Vi er med i et språkprogram; Språkløyper, sammen med de andre barnehagene og skolene i
Holmestrand.
Kropp, bevegelse, mat og helse.

Kropp, aktivitet og helse

Innhold/ montessorimateriell/ montessoriøvelser, metodikk
Kosthold og helse:
Rutiner på god håndhygiene, enkel førstehjelp, spise bær, grønnsaker og frukt. Vi har varm mat
flere dager i uka. Vi har fokus på et variert og sundt kosthold, og barna er med på tilberedning av
mat hver dag.
Kropp, bevegelse, musikk og drama:
Få en positiv selvoppfattelse gjennom kroppslig mestring. Få gode erfaringer med friluftsliv og uteliv
til ulike årstider. Ved fysisk aktivitet utvikler barn kroppsbeherskelse og grunnleggende
grovmotoriske ferdigheter.
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Kunst, kultur og kreativitet.

Kunst og forming, Musikk, Kultur

Innhold/ montessorimateriell/ montessoriøvelser, metodikk
Vi legger vekt på å la barna få utvikle sine kreative evner gjennom forming; tegning, maling,
modellering, sy øvelser, altså skapende arbeid. Barna skal få kjenne gleden av å kunne skape noe.
De blir kjent med ulike teknikker og materiell, og inspirert av ulike kunstnere og sjangre.
Vi lar barna få velge selv når det har lyst/ behov for denne formen for aktivitet.
Ved å kommunisere ved hjelp av musikk, sang og «babbel» opplever barnet en måte å være i relasjon
med andre på. Barnet kommuniserer og forholder seg til andre mennesker.
Musikk er en kilde til glede og energi, og man kan bruke musikken på ulike måter.
Gjennom skapende virksomhet i språk, bilde, ord, sang, musikk, rytme og drama. I fht. kultur
markerer vi bl.a. Diwali, Holi, Thanksgiving, Jul, påske, sambafest.
Natur, miljø og teknologi

Biologi, vitenskapens verden

Innhold/ montessorimateriell/ montessoriøvelser, metodikk
Vi ønsker å la barna få oppleve naturen og vi skal undre oss sammen med barna over naturens
mangfold.
Følge endringene i naturen gjennom årstidene.
Vi sår frø, planter blomster og grønnsaker, og lar barna ta aktiv del av hagearbeidet.
Viktig at barna får utforske og eksperimentere med forskjellige materialer.
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Antall, rom og form

Matematikk

Innhold/ montessorimateriell/ montessoriøvelser, metodikk
Barnet får konkrete opplevelser av matematiske begreper.
Det finnes enkle øvelser der barnet konkret får utviklet forståelse for grunnleggende egenskaper i
begrepene tall, mengde, geometriske former osv. Materiellet er lagt opp slik at barnet skal kunne ha
en naturlig progresjon, og skal kunne til enhver tid finne materiell som utfordrer barnets behov for
læring.
Barnet skal få erfare plassering og orientering, og på den måten utvikle sine evner til lokalisering.
De skal også få tilegne seg gode og anvendbare matematiske begreper.
Etikk, religion og filosofi

Etikk, filosofi og barns åndelige behov

Innhold/ montessorimateriell/ montessoriøvelser, metodikk
Respekt og høflighet, vanlig folkeskikk: Utvikle toleranse og interesse for hverandre og respekt for
hverandres bakgrunn.

Harmoni og høflighet: vente på tur, sende mat, be om noe, be om hjelp, ikke forstyrre noen som er
opptatt med noe, dette gjelder så vel voksne som barn.
Hvis et barn er dypt konsentrert om noe må det få lov til å fortsette til de selv føler at de er ferdige
med arbeidet.
Alt materiell finnes i kun ett eksemplar. Slik blir barna vant til å vente på tur og vise hensyn og
respekt for de andre.
Vi har et fredsbord hvor barna kan sette seg ned og snakke sammen, i stedet for å være uvenner og
krangle.
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Nærmiljø og samfunn

Geografi

Innhold/ montessorimateriell/ montessoriøvelser, metodikk
Gjennom arbeid med natur og miljø får barna kunnskap om natur, økologi, miljøvern og samspillet i
naturen.
De lærer om mennesker, dyr, vekster og deres gjensidige avhengighet og får innsikt i den globale
helheten. I forbindelse med det geografiske materiellet har vi bl.a. dyr fra hele verden.
Daglig tar vi turer ut i skogen og / eller andre steder i nærmiljøet
Sensoriske aktiviteter/ opplevelser

Innhold/ montessorimateriell/ montessoriøvelser, metodikk
Hensikten med sensoriske aktiviteter er å hjelpe barnet til å utvikle sansene sine og stimulere til
nysgjerrighet, samt å støtte opp om deres interesse for å utforske.
Barnet absorberer kunnskap gjennom sansene.
Barnet får mulighet til å gjenkjenne lukter, vekt, former, smak osv., og materiellet forbereder barnet
på senere læring.
Det sensoriske materiellet ble lagd på bakgrunn av Maria Montessori sine observasjoner, og fra ideer
og materialer fra de franske legene Itard og Sequin.

«The senses being explorers of the world, open the way to knowledge» Maria Montessori
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Praktiske hverdagsaktiviteter

Innhold/ montessorimateriell/ montessoriøvelser, metodikk
Vi blander hverdagslige praktiske gjøremål med øvelser som stimulerer sansene, språket, intellektet
og barnets egen kultur.
Barnet skal oppleve innholdet i hverdagen som helhetlig. Barnet blir oppfordret til å være aktivt.
Hovedhensikten med dette er å trene konsentrasjon, selvstendighet og utholdenhet. Barnet lærer å ta
vare på seg selv og omgivelsene.
Aktivitetene inneholder både grovmotoriske og finmotoriske momenter. F.eks. helling, øsing, vasking,
skrubbing av bord/ stoler, vasking av speil, koste med kost og støvbrett, knepping, bruk av glidelås,
påkledning/ avkledning, vaske og tørke oppvask, treing av perler, rydde etter seg/ sette ting på
plass, snekring, dekke bord, klipping, henge opp og brette klær, stell av planter, pussing av sko,
knyting, bretting, finmotorikk/ presisjon med dråpeteller, bruk av pinsett og klype, dele opp frukt/
grønnsaker m.m.
Småbarnsmateriell

Innhold/ montessorimateriell/ montessoriøvelser, metodikk
I Pedagogisk Fagplan for Montessori barnehager står følgende: «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 småbarngruppa slik at 1 åringene har egen avdeling. På den måten er det lettere å
tilrettelegge for hver og en.
S i d e 21
Årsplan for Holmestrand Internasjonale Montessoribarnehage 2018-2019

DAGSRYTMEN PÅ MÅNESKINN (3-6 års avdelingen)

06.45

Barnehagen åpner

06.45-08.30

Frokost på kjøkkenet

08.00

Måneskinn åpner

08.30-11.30

Arbeidsøkt ( Hver dag er det en gruppe barn som lager
mat på kjøkkenet)

Ca. kl.09.30

Frukt/grønnsaksmåltid

11.45

Lunsj
Toalettrutiner

Fra etter lunsj og i ca.30 min.

Hvilestund for de som har behov for det

Fra etter lunsj – 16.45

Utetid (Vi er ute hele ettermiddagen dersom været
«tillater» det)

Ca. kl.14.00

Knekkebrød, frukt/ grønnsaker

16.45

Barnehagen stenger

DAGSRYTMEN TIL STJERNESKUDD OG SOLSKINN (0-3 års avdelingen)

06.45

Barnehagen åpner

06.45-08.30

Felles frokost på Solskinn kjøkkenet

08.30-11.00

Arbeidsøkt på hver sin avdeling. Det er frukt og/ eller
grønnsaker tilgjengelig for barna gjennom hele
arbeidsøkten)

11.00

Lunsj

Etter lunsj

Bleieskift og stell, toalettrutiner
Sovestund
Utetid (Tiden vi er ute varierer ifht. været.)

Ca. kl. 14.00

Bleieskift og stell, toalettrutiner

Ca.kl.14.00

Knekkebrød og frukt

16.45

Barnehagen stenger
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NOTATER:
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