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Forberedelse til skolestart – et delt ansvar 

Stjerneklubben teller i år 17 barn og 3 voksne. Sammen skal vi gjennom dette året oppleve mye 
spennende og moro. Vi mener at det er viktig at det legges opp til aktiviteter der barna 
opplever glede og mestring. Samtidig vet vi at det er i spenningen mellom trygghet og 
utfordring at barna kan oppleve læring og utvikling. Når barna må ta et steg utenfor sin 
«komfortsone», skal vi voksne; ansatte og foreldre, være der for å trygge og støtte barna. 

I Sommerly starter forberedelse til skolestart den dagen barnet begynner i barnehagen. Alt 
barna erfarer den tiden de er hos oss, vil ha betydning for hvordan barna er forberedt den 
dagen de starter på skolen. Samtidig er foreldre/foresatte den viktigste faktoren for at barna 
skal ha gode trivsels- og utviklingsmuligheter mens de går i barnehagen, og videre i deres liv.  

Sosial kompetanse 

Forskning viser at barn først og fremst må inneha en viss sosial kompetanse for å klare seg godt 
på skolen. Dette gjelder også hos oss i barnehagen. Derfor vil en stor del av våre planer 
inneholde aktiviteter hvor vi gjør noe fint sammen.  Gjennom felles opplevelser får barna i 
gruppa felles referanserammer som danner utgangspunkt for samtaler, leketemaer og 
vennskap. Eksempler på slike aktiviteter er: turer i skog og mark, kino, overnatting i 
barnehagen, juleverksted, avslutningstur m.m. 

Motorikk og språk 

God motorikk kan ha stor betydning for barnas språkutvikling. Mye av barns læring foregår når 
de er i aktivitet, har det gøy og bruker kroppene sine. Av den grunn vil Stjerneklubben også 
legge vekt på aktiviteter der vi er fysisk aktive. Dette gjør vi for eksempel gjennom turer hvor vi 
blir kjent i nærmiljøet, går i skogen og besøker skolene i nærmiljøet. Ved å besøke skolene, vil 
også barna oppleve å komme til et sted de har vært før den dagen de starter på skolen. Vi skal 
besøke alle skolene innen skolestart 2019. 

Selvstendighet 

Et annet viktig område å fokusere på er å øve opp selvstendighet det siste året barna er i 
barnehagen. I barnehagen er det tett voksenoppfølging, noe som vil bli annerledes på skolen. 
Det er viktig at barna for eksempel kan ta vare på sine egne ting som klær, sko og annet utstyr. 
Gjennom å forklare og forvente at barna for eksempel rydder etter seg, husker tingene sine når 
vi er på turer o.l., vil vi kunne hjelpe barna til å øve opp denne egenskapen. Det å vite hva en 
skal ha på seg i ulikt vær, kle på seg, kunne gå på toalettet alene og smøre maten sin selv, er 
andre viktige selvstendighetsmål for barna før skolestart.  
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Voksenrollen 

Det aller viktigste med Stjerneklubben er allikevel at vi har det fint sammen, og at barna 
gjennom dette oppnår læring og utvikling. Med god voksenoppfølgning, og samtidig økt fokus 
selvstendighetstrening, mener vi at barna i Sommerly vil få et godt utgangspunkt for en god 
skolestart. De voksne har ansvar for at barna opplever nærhet og trygghet, men samtidig at de 
får utfordringer tilpasset seg selv. Slik kan vi legge til rette for at barna når «det neste nivå» i sin 
utvikling.  

Vi mener at ved å undre oss sammen med barna, vil de bli nysgjerrige på «verden der ute». 
Dette er viktige forutsetninger for at barna skal ønske å lære mer. Voksne i Stjerneklubben skal 
blant annet legge til rette for ulike eksperimenter hvor vi vil undre oss sammen over hva som 
skjer under eksperimentene: «hvorfor skjer det som skjer»? Dette vil foregå både inne i 
barnehagen, samt ute i skogen eller i barnehagen. 

Avdelingenes ansvar 

Stjerneklubben er i hovedsak en gang per uke. Forberedelse til skolestart foregår gjennom hele 
uken i barnehagen. Avdelingene har et eget ansvar for å legge til rette for 5-åringene når de 
tilbringer tid på avdelingene. Mange forventer at de skal få gjøre det de kaller «lekser», det vil si 
ulike skoleforberedende oppgaver. Dette vil hovedsakelig være opp til avdelingene, og ikke noe 
Stjerneklubben vil legge vekt på. De voksne som deltar på Stjerneklubb, vil ta ansvar for at 
barna som ønsker det, får oppgaver når de er på avdelingen sin.  

 

Stjerneklubb voksne  

Ulrika, Christoffer og Anne Marit 
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Fredag  
i uke 

Aktiviteter Tid Foreldre - HUSKE 

Uke 3 
 

Oppstart: spill, nytt oppgavehefte 
I barnehagen 
  

10 – 12.30 
Lunsj sammen i bhg 

 

Uke 4 
 

Tur – trollskogen /ake 
 

11 – 14 
Lunsj i Trollskogen 

Sekk med vannflaske 
og varmt drikke, votter 

Uke 5 
 

Ute i barnehagen: aktiviteter ute 10 – 12.30 
Lunsj i gapahuken 

 

Uke 6 
 

Aketur på jordet 
 

10 – 13.30 
Lunsj ute 

Sekk med vannflaske 
og varmt drikke, votter 

Uke 7 
 

Karneval - ingen Stjerneklubb   

Uke 8 
 

Vinterferie – ingen Stjerneklubb   

Uke 9 
 

Dele gruppa i to: Gr.1 inne og Gr. 2 
ute 

10 – 12.30 
Spise sammen i Gapahuken 

 

Uke 10 
 

Tur - info kommer   

Uke 11 
 

Kino Buss som passer  
Kino starter kl. 12 

 

Uke 12 
 

Dele gruppa i to: Gr.2 inne og Gr. 1 
ute 

10 – 12.30 
Spise sammen i Gapahuken 

 

Uke 13 
 

Skolebesøk Hovinhøgda Sekk med vannflaske 
og varmt drikke, votter 

Uke 14 
 

Skolebesøk Dalen med 1 barn  
De andre er i bhg. 

Sekk med vannflaske 
og varmt drikke, votter 

Uke 15 
 

Frilufts uke – Stjerneklubb utgår! 
 

  

Uke 16 
 

PÅSKE – barnehagen er stengt. 
 

  

Uke 17 
 

Tur til Snekkern plassen i skogen 
Natursti 

10 – 13.30 
Lunsj på Snekkernplassen 

Sekk med vannflaske 
og varmt drikke, votter 

Uke 18 
 

Tur – trollskogen /ake 
 

10 – 13.30 
Lunsj i Trollskogen 

Sekk med vannflaske 
og varmt drikke, votter 

Uke 19 
 

Skolebesøk Garderåsen Sekk med vannflaske 
og varmt drikke, votter 

Uke 20 
 

17 mai – barnehagen er stengt.   

Uke 21  
 

Avslutning Stjerneklubben 
Tur til Hjorteparken 

Ca. 10 – 14.30 
Mer info kommer 

Sekk med vannflaske 
og varmt drikke, votter 

Uke 22 
 

Planleggingsdag - barnehagen er 
stengt. 
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Grupper når vi deler oss på enkelte aktiviteter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


