
Sånn er jeg, og sånn er det!

Prosjektplan for Blågruppa vår 

Leangen Kulturbarnehage skal arbeide 
for at hvert enkelt barn skal få en god 
selvfølelse og fornuftig selvbevissthet. De 
skal lære å respektere hverandre og lære 
hvordan man skal omgå andre slik at alle 
har det bra.

Det er mange måter å arbeide med dette 
på. Ut ifra barnas alder og de 
forutsetninger barna har, lages hvert år 
spennende, interessante og morsomme 
prosjektplaner med disse målsetningene. 

#heltnormalt

Mål for blågruppa:

1. Barna skal få kjenne på 
mestringsfølelse.
2. Barna skal få erfaring med å 
formidle noe for gruppa si.
3. Få erfaring med å lytte til 
andre.
4. Utvikle et perspektiv på seg 
selv i tid (fra liten til stor).
5. Oppleve engasjement rundt 
mangfoldet i gruppa.
6. Oppleve glede ved bruk av 
LKs profilområder.

Bakgrunn for temavalg:

Vi har observert at barna uttrykker en 
slags flauhet over å vise seg frem for 
hverandre. Derfor ønsker vi å gi barna 
erfaring med nettopp dette, at de skal få 
prøve ut det som kanskje er litt 
skummelt og utfordrende. For å klare 
dette må vi innarbeide rutiner for å lytte 
og vise frem.
Under koronapandemien har vi ikke 
klart å bli kjent med avdeling Paletten 
på den måten vi normalt gjør det med 
en blågruppe. Derfor vil vi også jobbe 
med hvem vi er, hvor kommer vi fra 
som baby? Hvor skal vi? Til Paletten!

Blågruppa (2-åringene): Barna har blitt enda mer bevisst på de andre barna, og skjønner at 
de er en del av en større enhet. De registrerer forskjelligheter og må lære å ta hensyn til 
andres behov. Barna får prøve ut ulike sider ved samspill, fellesskap og vennskap. Barna skal 
få støtte i å mestre motgang, håndtere utfordringer, bli kjent med egne og andres følelser og 
grenser. «Æ, mæ, mitt, mine» blir supplert med «du, dæ, ditt, dine». (Fra LKs #heltnormalt-
plan).



Livsmestring	kan	være	utfordrende	for	mange.	Det	kan	være	mange	forskjellige	
grunner	til	det.	Det	er	viktig	at	hver	enkelt	blir	kjent	med	seg	selv,	sin	kropp,	sine	
tanker,	sine	følelser,	sine	holdninger	og	verdier.	Alle	bør	kunne	kjenne	på	en	
glede	og	stolthet	over	hvem	man	er	og	hva	man	mestrer	og	ha	tro	på	sine	gode	
muligheter.	Man	må	også	lære	og	håndtere	motgang.	Alt	dette	er	en	livslang	
prosess	og	starter	med	en	gang	barnet	blir	født.	
Hvert	enkelt	barn	skal	også	se	positivt	på	andre	og	@inne	glede	i	sosial	omgang,	
fellesskap	og	vennskap.	Utviklingen	av	god	sosial	kompetanse	er	også	en	livslang	
prosess	og	helt	nødvendig	om	vi	skal	bygge	et	godt	psykososialt	miljø.	Det	er	
perfekt	at	vi	bringer	forskjelligheter	inn	i	fellesskapet.	Forskjelligheter	er	
#heltnormalt.	

Fremføring for 
hverandre:
Vi legger til rette for at 
vi kan synge en sang, 
spille teater eller vise 
frem en hinderløype for 
resten av Blågruppa. 
Dette gjør vi gjennom 
lekegruppene, men kan 
etter hvert også gjøres 
enkeltvis eller sammen 
med en annen venn.

Fra Blågruppa til Gulgruppa

Vi skal legge til rette for møter med 
barn og ansatte inne på Paletten, 
uten at vi trenger å blande 
kohortene. Et og et barn skal få bli 
med inn på omvisning på Paletten, 
og få kjennskap til ting vi kan gjøre 
der.
Døra mellom Spretten og Paletten 
kan brukes som møtepunkt, der vi 
kan bli kjent med barna der. 

Sånn er jeg,
og sånn er det!
Vi holder samlingsstunder der 
enkeltbarn blir presentert, med 
babybilde av seg selv. Den voksne 
hjelper barnet med å stå i 
rampelyset, og de andre barna får 
erfaring med å lytte og gi 
oppmerksomhet til andre.
Vi kan også måle hverandre, undre 
oss over at vi er like, men også 
ulike. 

Mangfold og 
medvirkning:
Barna skal få lage seg 
figurer, som vi voksne 
skal anerkjenne for sin 
forskjellighet, samtidig 
som vi er et fellesskap. 
Barnas figurer skal 
brukes i en fortelling vi 
voksne lager, der barnas 
medvirkning skal være 
sentralt. 


