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I Skivik barnehage har skolestarterne eget førskoleopplegg, Stjerneklubben.  

«Barnehagen skal legge til rette for at de eldste barna har med seg erfaringer, kunnskaper og 

ferdigheter som kan gi dem ett godt grunnlag og motivasjon til å begynne på skolen. 

Barnehagen skal bidra til at barna kan avslutte barnehagetiden på en god måte og møte 

skolen med nysgjerrighet og tro på egne evner.»          

Rammeplanen 2017, s. 25 

 

Vi samles hver onsdag hele året. Sammen drar vi blant annet på turer, har et spesielt ansvar 

for barnehagens fadderbarn, har Tarkus, og drar på lengre turer med Børre buss og 

lokalbussen. 

Det å bli kjent med hverandre og nærmiljøet, kan gjøre det lettere å begynne på skolen. Å 

føle mestring, fellesskap, omsorg og respekt. Kjenne at man vet hvordan man skal ta vare på 

tingene sine, vite hva man skal ha på seg, vite at man kan få til bare man øver, vite at man 

kan føle seg trygg sammen med andre man ikke kjente fra før. Dette er viktige erfaringer, og 

viktig for at barna skal føle seg rustet og klar gjennom sitt aller siste år i barnehagen  

 

 

 

 

 

 



HALVÅRSPLAN 

SEPTEMBER: Vi blir kjent med hverandre på tvers av avdelingene.  

Har fokus på turer i nærområdet og samhold.  

Male oss selv. 

OKTOBER: Vi drar til flymuseet for å møte «Kalle og Tralle». 

 Vi tar bussen til biblioteket. 

 Jobber med FN-dagen.  

Tur til Bratten. 

NOVEMBER:  Eventyrstund i Russerleiren. 

                           Trafikksikkerhet med Tarkus.  

 Vi tar bussen til biblioteket.  

Julevandring i kirken. 

DESEMBER: Vi går julestien til Russerleiren. 

  Stjerneklubben pynter juletreet på torget i barnehagen. 

  Stjerneklubben har nissefest 10. desember, på 4-H gården. 

Ansvar for Luciafeiring i barnehagen, går Luciatog og deler ut lussekatter til 

alle avdelingene. Foreldre til Stjerneklubben inviteres til Luciafeiring denne 

dagen. 

JANUAR-APRIL: 

Stjerneklubben ønsker foreldresamarbeid. Hva jobber foreldrene med? Kan vi besøke noen av 

dere? Ta kontakt om det er aktuelt, vi blir kjempeglade for alle forslag. Det er 

kjempespennende å besøke både jobb eller hjemmet. 

   



Hvem er Tarkus? 

  

 

Tarkus er en bamse som er en del av et pedagogisk opplegg som er utarbeidet av Trygg trafikk. Han 

er alltid med når Stjerneklubben samles.  

Vi er en trafikksikker barnehage, og er stolte av det. Det er bare Stjerneklubben som har Tarkus, han 

er deres venn. Han sitter og ser ut av sekken til den voksne som går fremst når vi går på tur. Da kan 

han se på alle barna mens vi ferdes i trafikken. Han passer på at alle følger reglene, og han er fryktelig 

stolt av dem når de har vært gode på å huske på alt vi må gjøre.  Han er litt sjenert, og liker ikke å 

ligge på bakken eller kastes i lufta, men han elsker kos, klemmer, fang og være med å leke med 

barna. Han har mange bøker og sanger, og vi blir godt kjent med vennene hans Flaggi-Lise, 

Kameleonen Leon og Musedyret. Lever han eller er han bare en bamse? Det vet vi ikke helt sikkert, 

men han har en seng han sover i, i barnehagen, og mange av barna er helt sikre på at de har sett han 

blunke og vifte med armene.  

 

Fadderbarn 

Skivik barnehage har et fadderbarn. Stjerneklubben jobber litt ekstra i forhold til dette barnet, hva 

betyr SOS barnebyer og hva FN innebærer. På turen til biblioteket skal vi finne bilder og informasjon 

om landet og verdensdelen dette barnet kommer i fra, og bli bedre kjent med hvordan barn har det 

der. Inntektene fra FN-dagen vil gå til fadderbarnet og landsbyen dens. 
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Hva skal barna lære seg gjennom stjerneklubben 

Stjerneklubben jobber i forhold til progresjonsplanen til Skivik barnehage. Vi har kontinuerlig fokus 

på at barna skal kunne øve og til slutt mestre. Om vi er på tur eller i barnehagen, er dette noe som 

ligger i grunntanken vår når vi jobber med barna.  

 

Hovedmålet med Stjerneklubben er at de gjennom året får være sammen med jevnaldrende, ha 

samme utgangspunkt, samme forutsetninger og forventninger.  Stjerneklubben vil være spesielt 

opptatt av å bruke naturen som arena, vi mener det er en fantastisk plass for læring. Barna lærer å bli 

glad i naturen, får erfaringer med ulendt terreng, høydeforskjeller, kjenne på mestringsfølelse og 

glede. Naturen byr på kunnskap, undring, felleskap. Vi får kjenne på vær og vind med de erfaringer 

det gir oss. Vi får kjenne hvor stort det er og endelig kunne klatre opp det treet, eller kunne gå opp 

den lange bakken uten å bli så sliten. Vi kjenner hvor spennende det er å bygge hytter, sende pinner 

og blad i små elver, telle steiner, og finne mark og rare insekter. Vi kjenner få hvor trygt det er å 

holde noen i handen på tur, hvor viktig det er å se til høyre og venstre og passe oss for biler. Vi øver 

oss på å pakke vår egen sekk, og passe på at vi har flasker, votter og det vi trenger for å kunne ha det 

bra på tur.  Vi oppdager at selv om vi drar tilbake til samme plass, vil vi oppdage nye ting, nye 

mestringer, og dette gir stor personlig vekst og mestringsfølelse. 

 

 

Voksne på Stjerneklubben 

Inger Benonisen – assistent på Myklebo 

Sandra Skjeldstad – pedagogisk leder på Misten 

Cathrine Broum Hanssen – pedagogisk leder på Steigtind 

 

 

 

Mvh  

Inger, Sandra og Cathrine 


