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Godt å ha nokon 

Det er godt å ha nokon som me kjenner 

Slike som smiler og ler 

Og spør korleis me har det for tida 

Om noko er opp eller ned 

 

Kva var vel livet forutan 

Det kan eg ikkje tenke meg eg 

Det er godt å ha nokon me kjenner 

Det er godt at eg kjenner deg 

 

Det er skikkeleg godt å ha venner 

Slike som me kan spørje om alt 

De har slike hjelpsame hendar 

Dei varmar oss når det er kaldt 

 

Kva var vel livet forutan 

Det kan eg ikkje tenke meg eg 

Det er skikkeleg godt å ha venner 

Det er skikkeleg godt å vere venner med deg 

 

For det beste i verda er venner 

Slike som likar oss best 

Som gleder seg til kvar gong dei ser oss 

Slik at dagane blir som ein fest 

 

Kva var vel livet forutan 

Det kan eg ikkje tenke meg eg 

For det beste i verda er venner 

Det er godt å vere venner med deg (Svein Tang Wa) 

 

https://laringsmiljosenteret.uis.no/barnehage/omsorg-lek-og-

laring/relasjoner/viktigheten-av-vennerelasjoner-i-

barnehagen-article117677-21095.html 

Her ligg linken til den opprinnelege songteksten, det ligg også ein video og noter til 

songen. 

 

 

https://laringsmiljosenteret.uis.no/barnehage/omsorg-lek-og-laring/relasjoner/viktigheten-av-vennerelasjoner-i-barnehagen-article117677-21095.html
https://laringsmiljosenteret.uis.no/barnehage/omsorg-lek-og-laring/relasjoner/viktigheten-av-vennerelasjoner-i-barnehagen-article117677-21095.html
https://laringsmiljosenteret.uis.no/barnehage/omsorg-lek-og-laring/relasjoner/viktigheten-av-vennerelasjoner-i-barnehagen-article117677-21095.html


Vennskapsprosjekt i Rauland barnehage,  bruka eit  prosjekt i Rælingen kommune 

som utgangspunkt for planen, 28.02.19 

Vinje kommune har eit prosjekt i Vinjeskulen og i Vinjebarnehagen som heiter: 

Inkluderande barnehage- og skulemiljø, ISBM. Det er UDIR som har starta dette 

prosjektet, det er mange kommunar i Noreg som også er med.  

Rauland barnehage har laga ein eigen prosjektplan, der me har kome opp med nokre 

mål som me skal jobbe med. Det eine målet er: Personalet i Rauland barnehage skal 

ha kompetanse på korleis førebygge og stoppe diskriminering, utestenging og 

uheldige samspelsmønster.  

Med blant anna dette som bakgrunn har me bestemt at me skal jobbe systematisk 

med blant anna førebygging av mobbing og utestenging blant barna i barnehagen.  

Me ynskjer å sette i gang eit vennskapsprosjekt, som blant anna skal bidra til eit godt 

sosialt miljø og vennskap for alle barn.  

Vennskap i vårt prosjekt omhandlar blant anna: empati, hjelpe kvarandre, fellesskap 

og det å høyre til. Me kjem til å temabasera månader som tek utgangspunkt for dette.  

Tema blir som fylgjer:  

 Kva er vennskap 

 Empati: barna skal lære å vise medfølelse, og kunne sette seg inni andre sine 

situasjonar 

 Hjelpe kvarandre 

 Fellesskap, knyte nye vennskapsband 

 Det å høyre til  

 Glede ein venn 

 Trøste ein venn 

 Utestenging 

 Mobbing/krenkingar 

I dette arbeidet som alt anna arbeid i barnehagen, er det viktig med fokus på 

vaksenrolla. Me skal vise at me som vaksne er gode rollemodellar for barna, og me 

skal vere varme og tydelege – autoritative vaksne. Me skal vere vaksne som er aktive 

i leiken og gode observatørar, slik at me tidleg kan fange opp uheldige 

samspelsmønster, og på eit tidleg stadium vise at mobbing ikkje er greitt.  

 

 



Barnehagen skal fremje vennskap og fellesskap.  

Rammeplanen for barnehagen skriv at: Sosial kompetanse er ein føresetnad for å fungere 

godt saman med andre og omfattar ferdigheiter, kunnskapar og haldningar som blir utvikla 

gjennom sosialt samspel. I barnehagen skal alle barn kunne erfare å vere viktige for 

fellesskapet og vere i positivt samspel med andre barn og vaksne. Barnehagen skal aktivt 

leggje til rette for utvikling av vennskap og sosialt fellesskap. Sjølvkjensla til barna skal 

støttast, samtidig som barna får hjelp til å meistre balansen mellom å dekkje sine eigne behov 

og ta omsyn til andre sine behov. 

Barns medverknad  

I rammeplanen står det: «Barnehagen skal sikre barna sin rett til medverknad ved å leggje 

til rette for og oppmuntre til at barna kan få gitt uttrykk for kva dei synes om den dagelege 

verksemda i barnehagen, jf §§ 1 og 3. Grunnlova §104 og FNs barnekonvensjon art 12 nr.1. 

Barna skal jamleg får høve til å delta aktivt i planlegginga og vurderinga av 

barnehageverksemda. Alle barn skal kunne erfare å få påverke det som skjer i barnehagen.  

Ein måte å oppfatte barns rett til medverknad er å sei at kvart enkelt barn har rett til 

å erfare at deira stemme blir tatt på alvor og har verknad i fellesskapet.  

«Når barn blir spurt om sitt liv i barnehagen, er lek og det å ha noen å leke med noe av det 

viktigste for dem» (Søbstad 2004). Det å ikkje ha nokon å leike med, er vondt og kan 

gjera det vanskeleg å gå i barnehagen. Me som vaksne har eit stort ansvar for å legge 

til rette for at barna har nokon å leike med og bygge vennskap. Me må vere lydhøre 

overfor barnas ynskje og fleksible i forhold til det enkelte barnets behov.  

For å kunne møte barn slik at dei erfarer at det er rom for medverknad ut frå eigne 

premisser, må dei vaksne vere støttande slik at dei får uttrykke seg og ha innflytelse 

ut frå sin bakgrunn. Td ved konfliktar/uenigheter barna i mellom er det viktig å gje 

tid og plass slik at alle partar synespunkt for koma fram – ta i bruk 

problemløysingsmodellen.  

Mål for prosjektet 

Hensikta med prosjektet er å bevisstgjera alle vaksne og barn om tema vennskap, og 

skape eit godt, trygt og inkluderande barnehagemiljø for alle barn. Prosjektet er også 

eit ledd i inkluderande barnehage og skulemiljø satsinga Vinje kommune har, ein del 

av den satsinga er systematisk jobbing mot mobbing.  



Hovudmålet er at alle barn skal ha minst ein venn. Vennskap er avgjerande for barn 

trivsel og generell utvikling. Å ha ein venn er med på å bygge barnas sjølvfølelse.  

Me vil fokusere på korleis me som vaksne kan skape eit miljø som i enda støre grad 

bidreg til at barn utviklgar vennskapsrelasjonar.  

Delmål for prosjektet:  

 Styrke samarbeidet mellom alle avdelingane  

 Styrke barnas kunnskap og mobbing 

 Ved bevisstgjering medverkar me til å få autoritative vaksne, som er gode 

rollemodellar for barna.  

 Bli betre på observasjon og refleksjon i forhold til mobbing. 

Vennskap i kvardagen:  

Vennskap skal vere ein del av alle samlingstunder. Barna skal lære om ulike begrepe 

rundt det å vere ein venn, utestenging og mobbing. Barna skal koma med innspel på 

kva dei tenker når dei høyrer dei ulike begrepa. Før dette må dei ha fått litt kunnskap 

om begrepa, slik at dei har føresetnad for å snakke om det. Gjerne lese bøkar, har 

rollespel.  

Når prosjektet er ferdig i 2020, ynskjer me å ha ein vennskapsfestival med musikk, 

dans og  ulike aktivitetar saman med barna.  

Foreldremøte:  

Me ynskjer å ha eit møte med føresette til førskulegruppa hausten 2019, der tema vil 

vere mobbing, krenkingar, vennskap, inkludering og utestenging.  

Ynskjer at foreldre skal reflektere over ulike spørsmål som:  

 Skjer det mobbing i barnehagen? Kven har ansvaret når det skjer? 

 Kva gjer ein viss ein oppdagar mobbing?  

 Kva for tankar har de rundt bursdagsfeiring? 

 Korleis inkludere foreldre som er utanfor fellesskapet?  

 Korleis snakkar foreldre om barnehagen, barn og foreldre?  

 Kva inneber det å vere ein god rollemodell for sine barn?  

 Kva kan barnehagen i samarbeid med heimen gjera for å førebygge mobbing 

og utestenging?  

 

 



Vere tilstades i barns leik 

Det er viktig at vaksne er delaktige i barns leik. I leiken kan me jobbe med å 

førebygge mobbing og utestenging. Me veit at barn kan oppleve å bli utestengt og 

mobba i barnehagen, så det er viktig at dei vaksne er tilstades der barna er. Me må 

hjelpe og rettleie barn i riktig retning og sjå til at alle har det bra. Me må spørje alle 

barn korleis dei har det, korleis det er å vere dei.  

Dei barna som er utanfor fellesskapet må bli inkludert, det er dei vaksne sitt ansvar å 

få dette til.  

 

Noko av aktivitetane me ynskjer å gjennomføre i løpet av prosjektetperioden 

 Vennskapshjerter av doruller 

 Vennskapsblomst av papir 

 Vennskapstre 

 Lage venner med dorull, doruller med bilde av barn/vaksne på toppen 

 Måla venne bilde/vennskapskort 

 Samtalar om dei ulike tema 

 Lest bøker 

 Vennskap på tur, kven held me i handa, kva snakkar me om, korleis snakkar med 

kvarandre 

 Bygge gapahuk, fokus på samarbeid 

 Haustutstilling med tema vennskap 

 Vennskapsfestival  

 



Veke 35 VENNSKAPSVEKE/ 
KOSEDYRVEKE 
Reflektere saman 
med barna kva det 
vil sei å vera 
venner.Ta vare på 
kvarandre. 

Bli kjent, bygge 
relasjonar med 
kvarandre  
 
Fokus på å gjere gode 
gjerningar  
for kvarandre. 
 

Me vil bruke 
bøker, leikar, 
songar og 
samtaler.  
Koselege ord og 
handlingar. 
Hjelpsame barn 
og vaksne. 
 

Avdelingsvis 
 
 
 
 

 FADDERORDNING  
 

Førskulebarna blir 
fadderar til 2-3 
åringane. Ein 
formiddag i veka der 
dei hjelper dei små og 
leikar saman ute. 

 Hans og Grete 
og Tommelise 

  Lage vennskapshjarte 
av doruller. 

-Doruller og 
måling 

Avdelingsvis  

 «EIN RING AV 
GULL» 

Dikt med hendar på 
kvar avdeling. 
 

Trykk av 
hendane til 
barna, måling og 
plakat 

Avdelingsvis 

Fredag 
30.08 

VENNSKAP 
Refleksjon over 
korleis me er med 
kvarandre. 
 

Fellessamling 
Dramatisering 
Av 
hendingar/situasjona
r barna møter i 
kvardagen 

Filmsnutt  
«du er min ven»  
frå barnehageliv 
(tv2 sumo). 

Jenny m.fl. 

SEPTEMBE
R 

Hakkebakkeskogen    

Veke 36 FRILUFTSLIVSVEKE 
Vennskapstre på 
kjøkkenet 

 
Måle/trykke/kopiere 
hendar og klippe ut. 

 
Papir, måling 
kopimaskin 

 
Avdelingsvis -
Anja og Bjørg-
Astrid (Lagar 
stammen) 
 

03.09 UTEDAG 
Fokus på naturen, 
miljø og helse, me 
må ta vare på 
kvarandre, oss sjølv 
og naturen rundt 
oss.  

UTESTASJONAR 
Samling om kva me 
skal gjere 
T.d: spikking, 
spikring? Matstasjon 
(pinnebrød, 
skattekiste) 
naturvev, turbingo 

Knivar, kjøkken-
og turutstyr, 
hamar, ullgarn, 
naturmaterialer 
  

Ein stasjon per 
avdeling, 
gruppene 
rullerar innom 
alle.  
 
Askeladden(ev. 
kjøkkensjef) tar 
ansvar for å 
kjøpe inn til 
matstasjon. 

13.09 BRANNVERN 
Eldar/Vanja/Bjørnis 
 

Fellessamling  Unni m.fl. 



 
 
 

Tysdag 
24.09 

EPLEDAGEN 
Avdelingane lager 
ein ting  kvar og 
deler med dei andre 

MAT OG DRIKKE 
Bake eplekake, lage 
eplejuice, syltetøy, 
smoothie,is eller 
liknande 
Epledisco (For dei 
største?) 

Epler og anna 
utstyr 

Kjøpes inn, 
plukkes?  
Tyrihans: bake 
Hans og Grete: 
Syltetøy/eplemo
s 
Tommelise: 
smoothie/is 

 HJELPE ANDRE 
Få eit innblikk i 
korleis det var å 
vere barn i 
gamledagar. 

Besøke aldersheimen 
jamnleg og bli 
besøksvener Få høyre 
historier av dei som 
bur på heimen 

Lunsj, plante 
blomster, «måke 
snø» gå saman 
på tur, synge, 
fortelje stille 
spørsmål om då 
dei eldre var 
barn. 

Hans og Grete 
Tyrihans 
-Kva kan dei 
andre 
avdelingane 
gjere for dei på 
aldersheimen? 

OKTOBER
  

    

Frå veke 40 
 
Forut er 
tema 
gjennom 
heile 
månaden. 
 

FORUT 
Me blir kjent med 
Nanah,4 år frå 
Sierra Leone og 
apekatten Monki, 
verdens beste venn. 
Fokus på vennskap 
og empati 
 
Samlingar 
avdelingsvis, forut 
er tema gjennom 
heile månaden. Sjå 
materiellet. 

-vennskaps 
Løve av 
papptallerknar. 
 
-Lage venner av 
doruller, med bilete 
av vaksne og barn  
 
 
 
Filmar frå Forut 
Felles på store 
avdelingar 
 

Papptallerkner, 
sakser og måling     
 
 
Bilete, 
doruller,saks og 
måling 
 
 
 
IKT, IPAD,TV 

Avdelingsvis,  
hengje opp/stille 
det ut på 
kjøkkenet til 
haustutstillinga i 
veke 43 
Camilla m.fl 
 
 
 
stor og lita side 
kvar for seg 

Fredag 
04.10 

FORUTSAMLING Monki, verdens beste 
venn. kjem 
På fellessamling. 
 

 Jenny m.fl. 

Veke 43 HAUSTUTSTILLING Alle kunstverk skal 
vere ferdig innan 
veke 43 utstillast på 
kjøkkenet og i 
gangane.  

 Avdelingane 
samarbeider 

Onsdag 
23.10 
 
Torsdag 
24.10 
 
 

HAUSTCAFÈ 
Invitere foreldre til 
fest.   
FN-DAGEN 

 
Dei største barna 
lager invitasjon og 
meny. 

 Avdelingane 
samarbeider. 
Stor side 
Sjå eigen plan. 



 
 
 
 
 

NOVEMBER     

Fredag 
08.11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PYSJFEST 
Fellesskap og 
samhald 
 
Alle avdelingane (-
Veslefrikk) 
Deltek med å kle 
seg i pysj denne 
dagen. 
 
 
 

Lage vennskapsband 
av piperenser/strikk 
og perler. Bruke det 
på pysjfesten.  
 
 
 
 

Kan ha ein 
aktivitetsstasjon 
på kjøkkenet? 
 
 
 
 
 

Alle barn og 
vaksne kan kle 
seg i pysj denne 
dagen. 
 
 
 
 

Fredag 
08.11 
 

FELLESSAMLING 
 

Hendingar/situasjona
r barna møter i 
kvardagen 
 

Filmsnutt  
«du er min ven»  
frå barnehageliv 
(tv2 sumo). 

Jenny m.fl. 

Fredag 
08.11 

FARSDAG  
(Sundag 10.11) 
Å bry seg om andre 
 

Lage farsdagsgåve/ 
kort 
(Vennskapsband?) 

 Avdelingsvis 

DESEMBER     

 
 
 
 
 
 
 

JOLEBODSKAPET 
Samarbeid, 
inkludering og å 
vere ein del av 
fellesskapet. 
 
 

Avdelinga lagar ei 
felles teikning/helsing 
til kvar av dei andre 
avdelingane 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

Fredag 
06.12 

FELLESSAMLING Joleevangeliet-
dramatisering 

 Hans og Grete, 
førskulegruppa 
 

JANUAR     

Veke 2-5 
 
 
 
 
 
Fredag 
10.01. 

ISPROSJEKT 
Samarbeid, undre 
seg og utforske 
saman 
 
 
FELLESSAMLING 

Blande fargar, fryse 
is, sno, måle på 
snoen, ute/inne. 
 
 
 
Magisk samling med 
tema farger og 
former 

Koppar og kar, 
oppbevaring 
vatn, sno og 
fargar, glitter og 
figurer.  
 
Ulike forsøk/ 
eksperimenterin
g 

 
 
 
 
 
 
Jenny m.fl. 

Fredag 
31.01 

FELLESSAMLING Samefolkets dag 
-dramatisering 

Få kjennskap til 
samefolket og 
den samiske 
kulturen 

Jenny og 
førskulegruppa 
m.fl. 



FEBRUAR     

 
Torsdag 
06.02 

 
SAMEFOLKETS 
DAG   
Få kjennskap til 
samefolket og den 
samiske kulturen 

 
Bruke historie, kopier 
og anna materiale 

 
 

 
Avdelingsvis 

Fredag 
07.02 

MORSDAG (Sundag 
09.02) 

Lage 
morsdagsgåve/kort 

 Avdelingsvis 

Fredag 
28.02 

KARNEVAL 
Sjølvkjensle, 
mestring og gleda 
ved å skape. Vera 
ein del av eit 
fellesskap. 

Alle skal lage sine 
eigne kostymer i 
løpet av hausten, 
med tema: 
«Hakkebakkeskogen» 

Gamle store 
einsfarga T-
skjorter, måling,  

Avdelingsvis 

MARS     

Fredag 
06.03 
 

FELLESSAMLING 
Refleksjon over 
korleis me er med 
kvarandre. 

Dramatisering av 
hendingar situasjonar 
barna møter i 
kvardagen 

  
 
 
 
 

 BARNEHAGEDAGEN 
Tema: Ukjend 

  Avdelingsvis  
Fellessamling 
viss det passar 
inn med temaet. 

Onsdag 
18.03 

BARNEHAGEHELTE
N 
Felles oppleving og 
samhald. 

Ski og akedag  Ski og akebrett Avdelingane 
fordeler 
oppgåvene.  

Onsdag 
25.03 

VAFFELDAGEN 
Hjertetema 
Gode vener 

Steike vaflar  
Lage hjertebilete/kort 
 

Papp og papir Kjøkkensjef 
handlar inn til 
mat 

APRIL     

Veke 17 
Torsdag 
23.04 

VERDENS BOKDAG 
(EI VEKE?) 
 
 

Besøke biblioteket på 
Rauland Skule med 
ev. 
forteljarstund. 

Bøkar og 
forteljingar 

Avdelingane og 
samarbeid med 
biblioteket. 

VEKE 14 
30.03-03.04 

FELLESSAMLING 
PÅSKEBODSKAPET 
Samhald og 
fellesskap 
 

Høgtlesing Forteljing  Fellessamling og 
avdelingsvis 

MAI     

Fredag 
15.05 
 

17.MAI NOREGS 
NASJONALDAG 
-markering 
inkludering og 
fellesskapskjensle. 
 

Gå i tog. 
Besøke aldersheimen 
og syngje for dei. 
Pølser og is 
Få kjennskap til 
historia om 
nasjonaldagen. 
 

Lage flagg  Avdelingsvis 
Fellessamling  



 

Onsdag 
20.05  

ID OG RAMADAN 
-markering 
Inkludering  og 
fellesskapskjensle 
 

Markere dagen med 
nasjonal mat.  
Få kjennskap til 
feiringa og historia 
bak.  
 

Lage flagg 
Og mat 
 

Avdelingane der 
barna er 
representert. 
Samarbeide med 
foreldre og 
Khalid (møte på 
førehand) 
 

JUNI     

Venskaps-
tema heile 
månaden 
 

VENSKAPS-
FESTIVALEN 
Leik i fokus 
 
 
 

Ekstra fokus på å 
gjere gode gjerningar  
for kvarandre. 
 
Samarbeidsleiker 
«teambuildning» 
 
 
 
 
 
 
Avsluttar med ein 
Venskapsfest 
 

Koselege ord og 
handlingar. 
Hjelpsame barn 
og vaksne. 
-Lage eit 
handlingskart på 
kjøkkenet? 
(skrive opp gode 
handlingar og 
ord på stjerner 
og henge på 
veggen).  

-Avdelingsvis 
 
 
 
Alle vaksne må 
følgje med på 
det gode barna 
seier og gjer mot 
kvarandre og 
skrive det på 
gullstjerner 
 
 
 
 
 
 
 
Eigen plan 
 
 
 
 
 

Fredag 
05.06 

FELLESSAMLING 
Refleksjon over 
korleis me er med 
kvarandre. 
 

Dramatisering av 
hendingar situasjonar 
barna møter i 
kvardagen 
Filmsnutt 

 Fellessamling   
 

JULI     

Heile 
månaden 

SOLVETT 
Passe på kvarandre i 
sola. 

Minne kvarandre på å 
smøre oss, drikke 
vatn og ta pauser i 
skuggen/inne.  

Lage 
solhattar/caps? 
Av papir, aviser 
og strikk 

Avdelingsvis og 
uteaktivitet 


