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PROSJEKTET «Æ E MÆ» 

SLUTT-EVALUERING barnehageåret 2012-2013 

 

Lykkentreff barnehage har deltatt i Sortland kommunes utviklingsprosjekt «Æ e mæ- forebygging 

av seksuelle overgrep». Lykkentreff barnehages prosjekt har vært å prøve ut arbeidsformer og 

utvikle metodikk for aldersgruppa 3 til 5 år. 

Som vedlegg følger plan for tema-arbeid for barn i alderen 3 til 5 år.  

MÅL:  

 Utvikle barnas begreper og forhold til egen kropp og følelser.  

 Utvikle barnas holdninger til å sette grenser for egen kropp. 

 Skape holdninger til hva som er akseptable/uakseptable hemmeligheter og berøring. 

 Gi barna handlingsstrategier for hva de bør gjøre om de eller noen de kjenner havner i 

vanskelige situasjoner. 

 Gi kunnskap  

 

GJENNOMFØRING: 

Opprinnelig plan var at opplegget skulle gjennomføres med 5-årsgruppa i løpet av barnehageåret 

2012-2013. Arbeidet med «Æ e mæ» har vært årstema for denne aldersgruppa. Det har tatt mye tid 

da alle tema skulle gjennomføres i løpet av året. Det har vært arbeidet systematisk med temaet fra 

tidlig høst. Alle tema er gjennomført.  

I løpet av året har også 3 og 4-åringer startet arbeidet med temaet. Dette gjør at arbeidet de 

kommende år ikke vil kreve at temaet blir årstema, men kan arbeides med i kortere perioder. 

Aktivitetene har veksla mellom presentasjon av del-tema, samtale og bearbeiding gjennom lek og 

formingsaktiviteter. 
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UTFORDRINGER FOR PERSONALET: 

Etablere motivasjon: 

 Forståelse for at temaet er riktig og viktig for førskolebarn. 

 Bearbeide følelser og holdninger.  

Vesentlig for et godt resultat har vært: 

 TID til refleksjon, planlegging, evaluering og mulighet til å prøve seg fram. 

 FORSTÅELSE for betydninga av å bruke språk og måter å legge opp arbeidet på, som 

den enkelte følte seg trygg på.  

 VEILEDNING gjennom prosjektet har vært vesentlig for å utfordre egne holdninger og 

gi trygghet. 

 POSTIVE TILBAKEMELDINGER fra foreldrene. 

 BRUK AV LITTERATUR: faglitteratur, barnebøker, kunstbøker 

Utviklingen av prosjektet har i stor grad vært prega av «å finne veien mens vi har gått»! 

Motivasjonene har utviklet seg etter hvert som aktivitetene har vært gjennomført, barna har vist 

interesse og engasjement og at de voksne har opplevd mestring. 

Personalgruppa oppsummerer at det har vært utfordrende og lærerikt! 

 

SAMARBEID MED FORELDRE: 

Det har fra starten vært lagt vekt på informasjon og mulighet for medvirkning gjennom: 

 Informasjon og drøfting i barnehagens samarbeidsutvalg. 

 Informasjon og drøfting på foreldremøter. 

 Skriftlig informasjon om helheta i prosjektet og barnehagens plan. 

 Månedlig informasjon om planer for tema og aktiviteter. 

 Ukentlig informasjon om gjennomførte aktiviteter, samt barnas dokumentasjon gjennom tekst, 

foto og formingsaktiviteter. 

Responsen fra foreldrene har vært udelt positiv!  

Foreldre til barn som ikke har vært i aldersgruppa som har vært mest involvert i arbeidet, har 

uttrykt forventning til at arbeidet må fortsette slik at også deres barn skulle få dette med seg. 
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FORELDRENES SLUTTEVAUERING - JUNI 2013: 

Foreldrenes evaluering av prosjektet er kartlagt gjennom anonyme spørreundersøkelser midtveis og i 

sluttfasen. Foreldrene til 5-årsgruppa er spurt. Sluttevalueringa har 88% av foreldrene svart. 

Hvordan synes du/dere informasjonen om prosjektet/aktivitetene med barna  har vært? 

dårlig ganske dårlig god veldig god 

  50% 50% 

Synes du/dere dette er tema som bør tas opp med førskolebarn? 

synes ikke det passer har ingen mening om dette bør tas opp med førskolebarn 

 12% 88% 

Hva synes du/dere om arbeidet som har vært gjort? 

dårlig ganske bra flott har ingen mening om dette 

  88% 12% 

Har du endra syn på betydninga av at disse temaene blir tatt opp i barnehagen siden 

prosjektet starta? 

ja nei 

38% 62% 

 

UTBYTTE FOR BARNA: 

Barna har vært engasjert. Vi ser klare resultater som gir seg uttrykk gjennom: 

 Kunnskaper, språk og begreper som gjør barna i stand til snakke om kropp og følelser. 

 Trygghet og evne til å diskutere følelsesmessige vanskelige tema. 

 Evne til å sette seg inn i andres situasjon. 

 Holdninger og evne til å gi uttrykk for egne meninger. 

Vi mener det er etablert et godt grunnlag for at barna skal være i stand til å verne om seg selv, 

sette grenser og kunne si i fra om noe er galt.  

Dette er et godt grunnlag for videre arbeid med temaet i skolen for å nå målet for prosjektet. 

VIDERE ARBEID: 

Det er etablert forståelse i personalgruppa for betydningen av arbeidet med målene som er 

beskrevet i planen. Planen er prøvd ut og vurderes som et godt redskap for videre arbeid. 

Kompetansen som er etablert gir et godt grunnlag for veiledning innad i personalgruppa.  Organisering 

og ansvarsfordeling er avklart.  

Arbeidet med tema er dermed forankra og vil bli fulgt opp som en viktig del av Lykkentreff 

barnehages pedagogiske praksis.  

Sigrid Larsen –styrer 
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vedlegg 

LYKKENTREFF BARNEHAGE ALDERSGRUPPENE 3 TIL 5 ÅR. 

PLAN FOR OPPLEGG «Æ E MÆ» FOREBYGGING AV SEKSUELLE OVERGREP 

 

ALDER TEMA HENSIKT 
3-ÅRINGER  KROPPEN: 

 HVORDAN VI SER UT «UTENPÅ» 

 DE ENKELTE KROPPSDELER 

 

 Bevisstgjøre 

 Etablere språk og begrep 

 Kjenne kroppen sin 

 Positivt forhold til egen kropp 

 Respekt for egen og andres kropp 

4-ÅRINGER  KROPPEN:  

o hvordan kroppen fungerer. 

 FØLELSER:  

o REDSEL 

o SINNE 

o LEI SEG/TRIST 

o GLEDE 

o ENSOMHET …….. 

 

 EMPATI /MEDFØLELSE 

 

 

 

o HA MOT/SLADDRING 

 

 

o RELASJONER - FAMILIER 

 

 

 

 

 Bevisstgjøring: følelser, uttrykk,  

 hvordan fange opp andres følelser 

 språk og begrep 

 

 

 

 Kunne sette seg inn i andres 

situasjon, forholde seg til andres 

følelsesuttrykk 

 

 Kunne si i fra/sette grenser 

 

 Aksept og respekt for ulik 

familiesituasjon 

 Bevisstgjøring og tilknytting 

5-ÅRINGER o OPPFØLGING AV TEMA FRA 

TIDLIGERE ÅR. 

 

o GODE, VONDE OG ULOVLIGE 

HEMMELIGHETER 

 

 

o GODE, VONDE OG ULOVLIGE 

BERØRINGER 

 

 

o HVORDAN BLIR VI TIL 

 

 

 

 Bevisstgjøring 

 Etablere handlingsstrategier 

 Motvirke skyldfølelse 

 

 Bevisstgjøring 

 Etablere handlingsstrategier 

 Motvirke skyldfølelse 

 

 Kunnskap 

 Positive holdninger 

 

 

LITTERATUR Svatun og Gaustad: « Hva er følelser?» 

Torgersen: «Kroppen vår» 

Helen og Granholm: «Sverd og bamser» 

Aasland og Rygg: «Jeg er meg! Min meg» 

Diverse barnebøker om tema. 
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