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Barnehagens samfunnsmandat
Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og
aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem (Barnehageloven, 2005,
§ 1 Formål). Barnehagens samfunnsmandat er, i samarbeid og forståelse med hjemmet, å
ivareta barnas behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som grunnlag for
allsidig utvikling. Lek, omsorg, læring og danning skal ses i sammenheng.

Formål med barnehagens årsplan
Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet som skal planlegges og vurderes.
Barnehagens pedagogiske arbeid skal være begrunnet i barnehageloven og rammeplanen.
Rammeplanen påpeker at årsplanen er et arbeidsredskap for personalet som skal
dokumentere barnehagens valg og begrunnelser.
Med utgangspunkt i rammeplanen skal barnehagens samarbeidsutvalg fastsette en årsplan
for den pedagogiske virksomheten.

Årsplanens funksjon
Årsplanen skal synliggjøre hvordan barnehagen omsetter barnehagelov i praksis, og
arbeider målrettet for å sikre det pedagogiske arbeidet.
Ifølge rammeplanen har planlegging av barnehagens innhold og pedagogiske arbeid flere
funksjoner:
-

Personalet får grunnlag til å tenke og handle systematisk i det pedagogiske arbeidet
Det gir kontinuitet og progresjon for enkeltbarn og barnegruppen
Synliggjør barnehagens fortolkning og realisering av rammeplanen
Gir utgangspunkt for refleksjon og utvikling av virksomheten

Barnehagens årsplan er også et viktig dokument for eier og myndighetenes oppfølging og
tilsyn med barnehagen.
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Velkommen til Læringsverkstedet Åkrasanden
Vi ser frem til et nytt og spennende år med fokus på lekende læring, samspill og mestring.
Hver dag har vi hjerte for at hvert enkelt barn skal bli den beste utgaven av seg selv.

Rekene på tur på sandane

Barnehagen vår
o

o

Læringsverkstedet Åkrasanden er en mellomstor barnehage med to
avdelinger for de minste barna, og to avdelinger for de største. Rekene har
barn fra 0-2 år, Sjøstjernene har barn fra 2-4 år, Skogstrollene 4-5, og
førskolen har skolestarterne.
Vi har utvidet kristen formålsparagraf, og har satsingsområder innen kultur,
musikk og natur. Vår beliggenhet er på Norges fineste strand, og vi har
nydelig natur rett utenfor barnehagen. Havet og stranden er vår utsikt, dette er
noe som preger innholdet i barnehagedagen. Vi har barnehagekor i
førskolegruppen, turgrupper på hver avdeling, og kristen samling etter
Solkollen modellen. Vi kan med sikkerhet si vi har den største sandkassen på
Karmøy (se bildet), og er godt kjent med fiskerikulturen her på Åkrehamn.
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Læringsverkstedet er en privat barnehagekjede som eier og driver barnehager i store deler
av Norge. I våre barnehager får barn et godt grunnlag for livslang læring – i kunnskap,
vennskap, trygghet og glede. Vårt pedagogiske arbeid med barna bygger på lekende læring,
samspill og mestring.
For mer informasjon om Læringsverkstedet og våre barnehager se vår hjemmeside:
https://laringsverkstedet.no

Barnehagens samfunnsmandat
Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og
aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem (Barnehageloven, 2005,
§ 1 Formål).

Visjon
Vi ser på barna som verdens viktigste verdier og det mest verdifulle vi har. Barna er verdens
framtid. Vår visjon peker framover og viser vei for alt av arbeid i Læringsverkstedet:

«VI FÅR VERDENS VIKTIGSTE VERDIER TIL Å VOKSE»
I våre barnehager arbeider vi for at alle barn skal få et best mulig grunnlag for videre
utvikling, læring og et godt liv. Vi ønsker at barna skal vokse i kunnskap og mestring, i
trygghet og empati.

Våre verdier
Vi skal være «Leken og ambisiøs». Vi byr på oss selv og har det moro. Samtidig har vi
klare mål og kraft til å nå dem.
Vi skal være «Raus og tydelig». Vi har takhøyde og frihet samtidig som vi har rammer og
retningslinjer som gjør det trygt å være raus i møte med barn og foreldre.

Barnehagen bidrar til å danne et godt grunnlag for livslang læring og aktiv deltagelse for
barna i et demokratisk samfunn. Å møte individets behov for omsorg, trygghet, tilhørighet og
anerkjennelse og å sikre at barna får ta del i og medvirke i fellesskap, er viktige verdier som
skal gjenspeiles i barnehagen. I følge rammeplanen skal barnehagens verdigrunnlag
formidles, praktiseres og oppleves gjennomgående i barnehagens pedagogiske arbeid.
Disse er:
•
•
•
•
•

Demokrati
Mangfold og gjensidig respekt
Likestilling og likeverd
Bærekraftig utvikling
Livsmestring og helse

Verdiene til Læringsverkstedet støtter opp under verdigrunnlaget i rammeplanen og
fremhever viktigheten av varme, kompetente og kunnskapsrike medarbeidere. Vi ønsker at
det i vår barnehage skal være hjerterom for alle. Vi vil sette gode spor, og hjelpe hvert barn
til å bli den beste utgaven av seg selv.
LV Åkrasanden ønsker å gjøre en forskjell for barn og foreldre/foresatte. Hver dag har vi
mulighet til å drive Norges beste barnehage der barn kjenner seg verdifulle, foreldrene føler
seg trygge og hvor vi har det gøy sammen.
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Barnehagens formål og innhold
Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi.
Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for
fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide
alle former for diskriminering (Barnehageloven, 2005, § 1 Formål, 3. ledd).
Læringsverkstedets pedagogikk er vår fortolkning av innholdet i rammeplanen og ivaretar
rammeplanens føringer.
Hvert barn er et unikt og verdifullt menneske som skal møtes med respekt og anerkjennelse.
•
•
•

Omsorg og lek, læring og danning
Vennskap og fellesskap
Kommunikasjon og språk

I våre barnehager skal barn oppleve at de blir ivaretatt på en omsorgsfull og varm måte. De skal
møtes av lyttende og engasjerte voksne som viser nærhet og innlevelse. Omsorg har en egenverdi og er nært knyttet til trygghet, oppdragelse og helse og preger hele barnehagedagen i
Læringsverkstedet Åkrasanden. Hjerteprogrammet lærer oss blant annet hvordan vi kan gi
hverandre ros og være en god venn. Dette integrerer vi i Åkrasanden gjennom praktiske
eksempler, gode forbilder og samlinger. Det at de voksne har et godt og trygt fang er utrolig viktig
for barna.
Barn leker for lekens egen del. I lek uttrykker barn seg, og får nye erfaringer sammen med andre.
Gjennom leken utvikler barn sosiale ferdigheter, empati og selvfølelse. Leken skal være den
dominerende pedagogiske aktiviteten i barnehagen. Vi legger til rette for allsidig lek og varierte
aktiviteter gjennom hele barnehagedagen. Barn skal erfare at lek og læring er morsomt.
At de voksne er lekende og med når barna inviterer oss til lek er viktig for oss. Vår oppgave er
også å lære barn som ikke leker hvordan de kan få være med andre barn i leken.
Barn erfarer og lærer i alt de gjør av lek og aktiviteter, både egeninitiert og planlagte voksenstyrte
aktiviteter. I våre barnehager legger vi vekt på at barna skal få brukt hele seg og oppleve gleden
ved mestring. Barn er forskjellige og lærer på ulike måter. Vi legger til rette for allsidig læring hvor
barna får bruke hele seg med kropp og sanseapparat. Vårt motto er «La ikke barna være
passive mottakere, men aktive deltakere».
Danning er for hvert menneske en livslang prosess som handler om å utvikle evne til å reflektere
over egne handlinger og væremåter. Gjennom danning legges grunnlaget for allsidig utvikling.
Barna skal erfare at de er del av fellesskapet, og å oppleve at egne og andres bidrag til
felleskapet oppleves som noe positivt. Barna skal utvikle trygghet på seg selv og egen identitet.
Åkrasanden følger progresjonsplanene for arbeidet med alle fagområdene som
Læringsverkstedet har laget. Dette er en konkret plan hvor alle områder blir utvidet etter som
barna blir eldre, og vi bruker repetisjonsprinsippet og spiralprinsippet hvor vi legger på mer læring
sammen med lek for hvert område tilpasset de enkelte aldersgrupper.

Læringsverkstedets pedagogiske konsept
Den norske barnehagetradisjonen bygger på et helhetlig læringssyn. Læringsverkstedet har
utviklet et pedagogisk konsept som ivaretar dette perspektivet. Med Hjerteprogrammet og
Lekende læring, samspill og mestring, ivaretar vi barnehagens samfunnsmandat (Lov om
barnehager, 2005) og rammeplanens føringer for barnehagens innhold og oppgaver.
Omsorg og lek, læring og danning er svært viktige elementer i grunnlaget for
Læringsverkstedets pedagogikk.
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Barns egenverd er kjernen i vårt pedagogiske konsept og sentralt i alt vårt arbeid
Hvert enkelt barn er kompetent og har iboende ressurser som skal få komme til uttrykk og
utvikles i barnehagen. Barns egen nysgjerrighet og undring legger grunnlaget for livslang
læring. Barn skal støttes og oppmuntres til å utrykke seg, bli synlig og ha rom for
medvirkning. For oss handler det om å gi barn rom, i både i fysisk og psykisk forstand, for å
utrykke seg sammen med andre. Hvert enkelt barn skal oppleve å bli sett, hørt og forstått av
anerkjennende, tydelige og ansvarsfulle voksne.

Lekende læring, samspill og mestring
Med lekende læring, samspill og mestring skal vi gi barna grunnlag til å utvikle seg, og bli
den beste utgaven av seg selv. Et av barndommens særpreg er samspill i lek, der initiativ,
fantasi og engasjement vil kunne finne sted. Barn skal få undre seg og stille spørsmål, søke
opplevelser og gjøre erfaringer på egne læringsarenaer. Barnehagen skal gi rom for barns
ulike perspektiver og opplevelsesverdener.
I Åkrasanden har vi laget ulike lekesoner som legger til rette for ulike temaer på lek. Vi vet at
barn både lærer av lek, og bearbeider opplevelser gjennom lek. Derfor er det viktig for oss å
ha lekesoner hvor en kan leke foreldre og barn lek, dukkelek, rollespill, konstruksjonslek og
bil lek. Vi sorterer ulike leker i kasser for seg selv, slik at det skal være enkelt for barna å
velge. På kassene er bilder av lekene for å vise de ulike alternativene barna kan velge.
Lek og vennskap, og opplevelsen av å være en del av et fellesskap er viktig for alle barn.
Vennskapsforhold kan være en beskyttende faktor i forhold til mobbing, og er derfor viktig å
ha fokus på lek og vennerelasjoner. Hos oss skal leken ha en fremtredende plass i
barnehagen fordi den har en særlig egenverdi og er en viktig del av barnekulturen.
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Læringsverkstedets satsningsområde
Relasjonskompetanse - Lokalt best, med gode relasjoner som en rød tråd i alt vi gjør.
Barns trivsel er den voksnes ansvar, og gode relasjoner er avgjørende i dette samspillet. Vi
tror på at gode relasjoner, som en rød tråd i alt vi gjør, hever kvaliteten i barnehagen. Det
bidrar til å skape et godt psykososialt leke- og læringsmiljø, der alle barn er inkludert.
Hele livet vårt formes gjennom relasjonene vi har til andre mennesker. Kvaliteten på
relasjonene og samhandling ansatte og barn mellom barn er særlig viktig for kvalitet i
barnehagen. Å utvikle gode sosiale ferdigheter, empati og vennskap i barndommen er viktig
for å kunne utvikle et godt selvbilde. Gode relasjoner vil igjen få betydning for trivsel, utvikling
og læring.
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Barnehagens satsingsområde 2018- 2019
•

Barnehagen skal arbeide med:
o Læringsverkstedets satsingsområde som er ledelse, relasjonskompetanse og
kultur
o Lek og bevegelse, lekende læring, barns mestring
o Samspill (sosial kompetanse)
o Et godt måltid
o Godt språkmiljø og barns språkutvikling, realfag, kreativitet etc.
o Prosjekt(er)
o Kommunens satsningsområde som er progresjon i det nye Rammeplan
arbeidet og livsmestring og helse.

Samlingsstund på Rekene
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Barns medvirkning
Barnehagen skal ivareta barnas rett til medvirkning ved å legge til rette for, og oppmuntre til
at barna kan få uttrykke sitt syn på barnehagens daglige virksomhet, jmf. Barnehageloven §3
og §3, grunnloven §104 og FNs barnekonvensjon artikkel 12 nr.1
Barnas synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med deres alder og modenhet. Vi ønsker å
være lydhøre og anerkjennende i vår kommunikasjon med barna. Læringsverkstedet har en
egen handlingsplan mot mobbing, som er et dokument som skal være kjent av hele
personalet, og brukt for å hindre mobbing.

Samarbeid mellom barnehage og foreldre
Vi skal sammen skape en sosial læringsarena som setter gode spor er vårt løfte til
foreldrene. Foreldresamarbeidet skal alltid ha barnas beste som mål.
Samarbeidet skal både skje på individnivå, med foreldrene til hvert enkelt barn, og på
gruppenivå gjennom foreldrerådet og samarbeidsutvalget. Samarbeidet skal sikre at
foreldrene får innflytelse på barnehagens arbeid med å skape et helhetlig omsorgs-, leke- og
læringsmiljø for barnegruppen.

Foreldrenes medvirkning i barnehagens innhold og planer
Åkrasanden ønsker å legge til rette for foreldresamarbeid og god dialog med foreldrene. Vi
ønsker at samarbeidet skal være jevnlig mellom barnehage og foreldre/foresatte, særlig på
dette som går på utveksling av observasjoner og vurderinger knyttet til enkeltbarnets helse,
trivsel, erfaringer, utvikling og læring.

Dato

Hva
Planleggingsdager: 21.September, 3.Januar, 31.mai,
Høstfest 4.oktober, FN- dagen 24.okt

Desember

Nissefest 11. Lucia for barna 13.

Mars

Karneval 1. Bhg. Dagen 12. Rocke sokk 21. vaffeldagen 25.
12. Den nasjonale bhg dagen

April

Påskemåltid 11.

Juni

Sommerfest uke 23
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Overganger
En overgang fører til endringer i barnets rammer og rutiner. Det å begynne i barnehagen skal
oppleves som en god start, både i forhold utvikling av trygghet og tilhørighet. Tilvenning,
trygghet og tilhørighet er nøkkelord i forbindelse med alle overganger i løpet av
barnehagetiden.

Ny i barnehagen
Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene legge til rette for at barnet kan få en trygg og
god start i barnehagen. Barnehagen skal tilpasse rutiner og organisere tid, slik at barnet får
tid til å bli kjent, etablere relasjoner og knytte seg til personalet og til andre barn.
Når nye barn skal begynne i Åkrasanden får de en primærkontakt som er mest med barna i
starten. Barnehagen tilpasser rutiner og organiserer tid og rom slik at barnet får tid til å bli
kjent, etablere relasjoner og knytte seg til personalet og andre barn. De første dagene i
barnehagen blir ofte lagt til rette slik at de er litt kortere enn en vanlig dag, og foreldrene er
med i starten. Gjennom å dele barnegruppen i oppstartstiden får barna en roligere start, og
blir vant med personal og avdeling på en god måte.

Fra småbarn- til storbarnsavdeling
I Læringsverkstedet vil vi legge til rette for at barn og foreldre får tid og rom til å bli kjent med
barn, og personalet når barnet bytter barnegruppe.
Barna som går på rekene (1-2 år) bruker for det meste uteområdet nede i sammen med
barna som går på avdeling sjøstjernene (2-4 år). På denne måten blir barna kjent med
hverandre, og de voksne som jobber her. Ved avdelingsmøter passer de voksne fra disse to
avdelingen hverandres barn slik at det blir tryggere for de små å være med kjente voksne.
Ved flytting fra rekene til sjøstjernene prøver vi så langt det lar seg gjøre å flytte en voksen
sammen med barna. I slutten av barnehageåret får barna fra rekene besøke sjøstjernene for
bli vant med både avdeling og større barn.

Fra barnehage til skole
For våre «skolestartere» har vi en intensjon om å gjøre det siste året i barnehagen litt
spesielt. De skal oppleve den avsluttende tiden i barnehagen som spennende, utfordrende
og en tid hvor iveren etter å erobre nye kunnskaper skyter fart (Veilederen fra eldst til yngst,
2009).
Når barna starter i barnehagen legger vi til rette for å utvide barnas erfaringer og sørger for
progresjon og utvikling i barnehagens innhold, for alle barn. Vi sørger for at alle barna har
noe å strekke seg etter. I Karmøy Kommune har skolene førskoledager og besøksdager hvor
foreldrene følger barna på førskoledagene, og barnehagen følger barna på besøksdagene. I
Åkrasanden følger vi skolestarter programmet til Læringsverkstedet, barna får lage hefte
«Dette er meg» og bruker materiellet som er for skolestarterne. Dette får barna med seg, og i
noen tilfeller sender vi dette direkte til skolen som barna skal begynne på. På våren har
Åkrasanden foreldresamtaler i forhold til skolestart, og blir enige med foreldrene om hva som
skal formidles til skolen. Vi går tur til de enkelte skolene barna skal begynne på for å gjøre
barna kjent med sin skole.
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Vår pedagogiske virksomhet
Planlegging
Planlegging gir personalet grunnlag for å tenke å handle systematisk i det pedagogiske
arbeidet. Barnehagen er forpliktet til å begrunne, planlegge, vurdere og dokumentere at det
pedagogiske arbeidet er i tråd med barnehageloven rammeplanen.

Dokumentasjon
Rammeplanen fastslår at dokumentasjon av det pedagogiske arbeidet inngår som en viktig
del av barnehagens arbeid. Dokumentasjon av det pedagogiske arbeidet skal inngå i
barnehagens arbeid med å planlegge, vurdere og utvikle den pedagogiske virksomheten.

Vurdering
Det pedagogiske arbeidet skal beskrives, analyseres og fortolkes ut fra barnehagens planer,
barnehageloven og rammeplanen (Kunnskapsdepartementet, 2017).
Pedagogiske evalueringer som grunnlag for vurdering.
Det gjøres kvartalsvis evalueringer av det pedagogiske treet og våre måleparametere.
Læringsverkstedet sine barnehager bruker foreldreundersøkelse og brukerundersøkelser
som gir konstruktive tilbakemeldinger til oss i Åkrasanden. Vi evaluerer resultatene og finner
ut hva som må gjøres i etterkant av disse. Samarbeidsutvalget blir informert om resultatene,
og foreldreutvalget får referat.
De enkelte avdelingene har undersøkelser med barna gjennom barnesamtaler, og vi
evaluerer hva som må gjøres ut ifra dette.

Våre arbeidsmåter
Barnehagen benytter ulike arbeidsmåter for å ivareta enkeltbarn, barnegruppe og lokalmiljø:
Prosjektarbeid – tar utgangspunkt i barns initiativ/interesser, deres undring leder utvikling av
innhold og prosess i prosjektet. Dette er en måte hvor barns medvirkning kan ses som
praksis i barnehagen.
Temaarbeid - styrer og pedagoger utarbeider innhold og prosess i samarbeid med
barnehagens øvrige medarbeidere
Repetisjon - repetering av kjernestoffet i våre fem fagtema.
Spiralprinsippet – sikrer en systematisk, helhetlig og kontinuerlig utvikling av barns
ferdigheter, kunnskap og læring innenfor alle fagtemaer. Sikrer på den måte progresjon.
Digital praksis – bidrar til barnas lek, kreativitet og læring. Utøve digital dømmekraft og
legge til rette for barnas utforskning.
Læringsverkstedets pedagogiske innhold kjennetegnes av systematisk arbeid. Vi har et
ukeprogram hvor hvert fagtema har sin fagdag. Barnehagen skal arbeide systematisk og
variert med fagtemaet. Vi arbeider tverrfaglig. Det er derfor svært sjelden at vi arbeider med
kun et av rammeplanens fagområder alene.
Læringsverkstedets pedagogiske konsept er delt inn i fem fagtemaer hvor alle
rammeplanens sju fagområder inngår. Stammen i konseptet er Lek og Bevegelse og dette
inngår i alle fagområdene. Ved bruk av det pedagogiske konseptet og tilhørende materiell
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arbeider våre barnehager helhetlig og tverrfaglig med rammeplanens innhold. Våre fem
fagtemaer og stammen er:
•
•
•
•
•
•

Hjerteprogrammet (Sosial kompetanse, formålsparagraf i praksis)
Språk
Natur
Mattelek
Kreativitet
Lek og bevegelse

Vårt mål er at alle barn skal bli sett, hørt og tatt vare på. Gjennom Hjerteprogrammet
sikrer vi at dette skjer ved bevisst bruk at dette og vårt pedagogiske konsept. Med
lekende læring samspill og mestring skal vi gi barna grunnlag til å utvikle seg, og bli
den beste utgaven av seg selv.
Personalet skal være kompetente, bevisste og tydelige voksne som vet hvordan vi skal
bidra til at barna får erfaring, kunnskap og læring. Gjennom å være omgitt av voksne
som ser barna, heier dem frem, og fokuserer på at de skal utvikle sine særtrekk får
barna mulighet til å utvikle seg i et trygt og godt miljø med gode samspillsrelasjoner.
Personalet i Åkrasanden jobber ut fra ett årshjul med temaer som er utarbeidet slik at
vi kan ta med fagområdene, progresjon innen disse og «De utrolige årene» i samspill
med hverandre. Drivhusprosjektet vårt starter tidlig på nyåret, og fortsetter til
sommeren. På denne måten får barna oppleve veien fra produksjon til måltid. I starten
av året har lærer vi å bygge gode relasjoner, vi har vennskap som tema og er gode
forbilder for barna. I våre progresjonsplaner kan en se hvordan temaer blir gjentatt, og
utvidet ettersom barna blir eldre. Personalet skal være kjent med disse planene, og
gjennom enda mer konkrete månedsplaner kan også foreldrene følge med på hva vi
har som tema i barnehagen.
Gjennom repetisjon gjennom lek og læring ønsker vi å legge til rette for spennende og
lærerike opplevelser som skal gi barna mestringsfølelse. Ettersom barna har lært noe,
supplerer vi med nye innslag slik at vi utvider barnas opplevelse av forskjellige temaer.
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Hjertesamling

Fra rammeplanens innhold og syv fagområder til
Læringsverkstedets fem fagtema
Rammeplanen gir føringer for et helhetlig arbeid som skal sikre alle barn gode
utviklingsmuligheter og trivsel. Barnehagens pedagogiske tilbud skal romme innhold fra
rammeplanens syv fagområder.
Vi arbeider systematisk og kontinuerlig med alle rammeplanens fagområder.
Læringsverkstedet har valgt å fortolke og sette rammeplanens syv fagområder sammen til
fem fagtemaer. Det bidrar til god organisering og progresjon i vårt pedagogiske arbeid. Hvert
fagtema har et eget ikon som går igjen i materiell som barnehagen bruker i sitt arbeid.
Rammeplanens fagområde Kropp, bevegelse, mat og helse er en del av selve kjernen i vårt
pedagogiske konsept og inngår derfor som del av alle innhold og arbeid med alle våre fem
fagtema.

Hjerteprogrammet er utviklet av Læringsverkstedet som et verktøy for
barnehagens arbeid med sosial kompetanse innen kategoriene JEG, DU og VI.
Hjerteprogrammet er for oss formålsparagrafen i praksis. Det dekker
rammeplanens fagområde Etikk, religion og filosofi, samt elementer i
rammeplanens fagområde Nærmiljø og samfunn, Kropp, bevegelse, mat og helse,
samt temaet bærekraftig utvikling.
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Språk dekker rammeplanens fagområde Kommunikasjon, språk og tekst og
inneholder alle elementer som sikrer at barnehagen arbeider med et godt
språkmiljø og språkutvikling for alle barn. Fagtemaet Språk inngår som en naturlig
del i alt av barnehagens arbeid og hverdagsaktiviteter
Mattelek rommer innholdet i rammeplanens fagområde Antall, rom og form.
Mattelek for skolestarterne er en viktig del av dette fagtemaet i barnehagen.
Barnehagens arbeid med fagtemaet Mattelek lar barn leke og erfare matematikk på
en variert måte og som gir en begynnende matematisk forståelse.
Kreativitet favner barnehagens arbeid med rammeplanens fagområde Kunst,
kultur og kreativitet. Kreativitet et omfattende fagtema og er svært ofte del av
barnehagens pedagogiske arbeid med våre andre fagtema.

Natur dekker rammeplanens fagområder Natur, miljø og teknologi og Nærmiljø og
samfunn. I vårt fagtema Natur inngår biologi, fysikk, kjemi, zoologi og geologi som
viktige temaer som barnehagen skal inkludere og la barna gjøre erfaringer med i
arbeidet med dette fagtemaet. Rammeplanens fagområde Kropp, bevegelse, mat
og helse er også del av fagtemaet Natur.

Barnehagens arbeid med fagområdene

Fagtemaer

Språk

1-2 år

3-4 år

Skolestarterne

Bli kjent med
ulike rim, regler
og sanger
gjennom
konkreter, singsong kort.

Bevegelse og rytme
gjennom årstider,
månedsanger.

Månedsanger, rim og
regler, Jul og påske,
17.mai.

Bruk av konkreter

Tema, kims lek,
samtaler, utforskning.

Bli kjent med
bokstavene og
navnet sitt
gjennom å slå
stavelser med
hendene,
navnsanger.
Gjenkjenne
logoer via bilder,
repetisjon og
dagstema

Bruk av sing song
kort.
Navnelapper,
fallskjermlek,
bokstav puslespill
Navnesanger, de
eldste kan beg. Å
øve på å skrive
navnet sitt.

Aktiv bruk av språk ved
alle situasjoner.
Barna skrivet navnet
sitt på tegninger og i
egen perm.
Høre beskjeder, gjengi
Gode samtaler med
vaksne og barn
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Se på logoer til kjente
bedrifter, gå turer, ta
bilder av logoer.

Natur

Lære namn på
ulike dyr

Lære om dyr og
fugler

Lære hvilke klede
vi bruker til hvilket
vær

Forståelse for vær
og årstider

Lære årstider
Lære om insekter

Lære kven eg er
Tema vennskap

Hjerte

Ha om glede og
humor

Kjennskap til
innsekter og
småkryp i nærmiljøet

Telle til 3, tall og
mengde
Lære
preposisjoner

Male, teikne og
bruke plastelina
Bruke dans, song
og musikk

Lære å kle oss etter
været på Karmøy

Lage selvportrett

Hjelpe hverandre og de
som er mindre
Ha forestilling for andre
avdelinger og
foreldre/besteforeldre.

Kjennskap til
geometriske former

Leke med tall, former
og størelser

Kjennskap til tall og
mengde

Leke butikk

Posisjoner,
størrelser og
mengder

Være med å handle
Utfordre kroppen med
hinderløype både ute
og inne
Øve på fin og
grovmotorikk

Øve motorikk

Kreativitet

Lære om naturen rundt
oss, og vite kva som
bor i fjæra.

Sosial kompetanse, ta
hensyn til hverandre

Lære om
størrelser

Dramatisere
eventyr og
fortellinger

Følgje opp miljødager

Lage bilder av
familien

Lære å ta kontakt
med andre på en
Lære om glad, lei,
positiv måte
sint og trygg
Fungere saman som
en gruppe/vennskap
Få kjennskap til
runding, trekant
og firkant

Matte

Ta vare på naturen

Turer med utfordringer
til de største i
barnehagen, Sålefjell

Ipad øvelse
Dramatisere eventyr
og fortellinger

Være med å bygge ting
til bruk ute

Fellessamlinger med
større barn

Utstilling til div.
markeder

Gi barna erfaring
med maling,
trearbeid og tekstil

Snekre
Terapisand
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Plastelina, se på
bygninger
Fotografere

Lek
og bevegelse

Ulike
sanseinntrykk

Støttende og
motiverende voksne

Ute i all slags vær

Ute i all slags vær

Variert musikk til
rytme, dans og
bevegelse

Fysiske aktiviteter
tilrettelagt alder

Benevne
kroppsdeler
Bruke
puterommet aktivt

Gi barna kunnskap
om helse og lære de
å sette grenser i fht
egen kropp
Turer i nærmiljøet

Voksne som kan
utfordre og oppmuntre
barna
Turer som er varierte i
forhold til alder
Lek og avspenning
Ulike former for
friluftsliv
Henry – førstehjelp for
barn

Et godt måltid

Rammeplanens fagområde Kropp, bevegelse, mat
og helse er en del av selve stammen i vårt
pedagogiske konsept og inngår derfor som del av
innhold og arbeid med alle våre fem fagtema.
Læringsverkstedets barnehager skal være en arena
hvor barn får oppleve matglede og matkultur. Vi har i samarbeid med Ryfylkekokken Frode
Selvaag og Arne Brimi utviklet «Et godt måltid». Gjennom «Et godt måltid» har vi også fokus
på et sunt og variert kosthold, norsk kulturtradisjon og en hyggelig atmosfære. Barna er
aktive deltakere i hele prosessen med planlegging, tilberedning av maten, gjennomføring av
selve måltidet og opprydding etterpå. Måltidet for oss handler om mer enn bare å spise.
Måltidet er en arena for fellesskap og samspill, mestring, gode opplevelser og samtaler.
Dette er en del av hvert enkelt barns danningsprosess og bidrar til utvikling av barnas sosiale
kompetanse.
Åkrasanden har en fra hver avdeling som har ansvar for å holde kostholdet vår sunt og godt.
Mariann Eriksen er vår matansvarlig som har hovedansvaret. Barna får være med på å lage
mat, dekke bord og spise i gode omgivelser. Gjennom medvirkning i mat- og
måltidsaktiviteter motiveres barna til å spise sunn mat og få grunnleggende forståelse for
hvordan sunn mat kan bidra til god helse. Matematikk og orden kommer godt frem når barna
skal telle tallerkener og kopper. Språk blir forsterket ved benevnelse av alt vi har til måltid,
hvordan det blir laget og hvor det kommer fra. Sosial kompetanse blir lært ved å følge god
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bordskikk og dele med hverandre. Vi er bevisste på at barna får smake ulike matvarer av
grønnsaker, frukt, pålegg og middagsmat. Personalet bidrar til at barna tilegner seg gode
vaner, holdninger og kunnskaper om kost, hygiene, aktivitet og hvile.

Vi har planlagte menyer til de forskjellige ukene, her er eksempel på en av avdelingene sin
meny.
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