
Pedagogisk rapport – barnehage 

Barnets navn:      
Fødselsdato:      
Barnehage:      
Avdeling:      
Rapportskriver:      
Dato:      

Bakgrunnsinformasjon eller generelle forhold?
 Barnets historie, spesielle omstendigheter (f.eks familieforhold, sykdom) som kan være av

betydning for å forstå barnets fungering og modenhet. 
 Barnets barnehagehistorie (hvor lenge har barnet gått i bhg, barnets egne uttrykk for sin 

opplevde situasjon og trivsel)
 Beskrivelse av miljøet på avd. (antall barn/voksne, organisering av bhg.dagen m.m.)
 Barnehagens satsningsområder (Språk/TRAS, samspill, DUÅ (De Utrolige Årene), TiK 

(Tidlig intervensjon Kvello), bhg som dannings- og læringsarena, annet) 
 Beskriv hva barnet liker og hva som virker motiverende 
 Samarbeid mellom hjem og barnehage 
         

For flerkulturelle barn:
 Barnets morsmål og nasjonalitet          
 Hvor lenge har barnet bodd i Norge          
 Mottar barnet tospråklig assistanse i barnehagen          
 Barn født i Norge med en av foreldrene som er norsk – den andre utenlandsk

Språklig kompetanse: 
 Språkforståelse
 Grunnleggende kommunikasjonsferdigheter (blikk-kontakt, imitasjonsferdigheter, 

kroppsspråk, stemmebruk, volum)
 Evne til muntlig framstilling (ord, begreper, setninger, grammatikk, uttale, taleflyt)
     
Beskriv eventuelle tiltak (mål, varighet, organisering og effekt) 
     

Samspill og lek
 Eget initiativ til kontakt med barn og voksne, ulike type lek som barnet mestrer 

alene/sammen med andre, m.m.
 Evne til å vente på tur, dele, hjelpe, samarbeide, skaffe seg venner
 Beskrivelse av barnets følelsesuttrykk/bruk av ulike følelser
 Barnets tolkning av egne og andres behov (mentalisering)
     
Beskriv eventuelle tiltak (mål, varighet, organisering og effekt) 
     

Konsentrasjon og oppmerksomhet
 Aktivitetsnivå (spesielt passiv, kroppslig uro, høyt aktivitetsnivå, mye vandring)



 Konsentrasjon (evne til å komme i gang med aktiviteter, evne til vedvarende 
oppmerksomhet, evne til å skifte oppmerksomhet, evne til å ta imot beskjeder)

 Evne til å organisere seg
 Hukommelse
     
Beskriv eventuelle tiltak (mål, varighet, organisering og effekt) 
     

Motorikk
 Finmotorikk (pinsettgrep, klipping, pusling, perling, munnmotorikk)
 Grovmotorikk (balanse, gange i trapp, klatring, løping, ballfølelse, o.a.)
 Beskriv barnets tegneferdigheter
     
Beskriv eventuelle tiltak (mål, varighet, organisering og effekt) 
     

 

Kartleggingsverktøy – resultater og tolkning 
Kartleggingsverktøy Dato Resultater Tolking av resultater Vedlagt
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    

 Foreldre er gjort kjent med innholdet

__________________ barnehage     Dato ________    Pedagogisk leder ________________________


