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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 Bjørndalen 
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. 

 

Barnehagen vår 

Læringsverkstedet Bjørndalen åpnet 5. september 2011.  

Barnehagen ligger i umiddelbar nærhet til Vakås togstasjon. Et av de første ordene våre små 

barn lærer er «tog» og det er ikke så rart da vi både ser og hører togene rulle forbi på 

skinnene når vi er på uteområdet vårt. Veldig spennende for de minste, men også en kilde til 

inspirasjon for de større barnas rollelek. Vi er så heldige at vi har Asker museum og 

Leikarvollen i gangavstand til barnehagen. Det er også gangavstand til idrettsanleggene på 

Holmen og vi har en nærbutikk like ved. 

Vi har 5 verkstedrom i barnehagen i tillegg til vårt eget lille spa. Vi har hjerterom, matterom, 

kreativt verksted, språkrom og motorikkrom. Disse verkstedrommene bytter vi på å bruke i 

tur og orden, alt etter hvilket fag vi jobber med de forskjellige dagene på basene. 

I Bjørndalen har vi 2 baser med 14 barn i alderen 1-3 år. Disse basene ligger i 2. etasje og 

heter Gul og Blå. 

I første etasje har vi 2 baser med 24 barn i alderen 3-6 år som heter Orange og Grønn. På 

Bjørndalen har vi fått en god tradisjon for å lage næringsrik mat fra bunnen av sammen med 

barna.  

 

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). 

https://laringsverkstedet.no/
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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 
 
Barnehagen skal fremme demokrati og være et inkluderende fellesskap der alle får 
anledning til å ytre seg, bli hørt og delta. Hos oss er det viktig at alle barna  
 

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 

Omsorg  
I våre barnehager skal barn oppleve at de blir ivaretatt på en omsorgsfull og varm måte. 
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Barna møtes av lyttende og engasjerte voksne som viser nærhet og innlevelse. Omsorg har 

en egen-verdi og er nært knyttet til trygghet, oppdragelse og helse og preger hele 

barnehagedagen i Bjørndalen. Vi er vare overfor barnas signaler, både verbale og 

nonverbale og vi tilbyr alltid et fang, en hånd å holde i til de av barna som trenger det. 

Avhengig av hva som er skjer i livene våre er det perioder vi føler vi trenger mer omsorg. Det 

er av stor betydning for barnets psykiske helse at vi har en god dialog med barnas 

foreldre/foresatte slik at vi på best mulig måte kan tilrettelegge for at alle barnas 

omsorgsbehov ivaretas på en god måte i barnehagen. 

 

Lek 
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. Som voksne tilrettelegger vi for lek både ved hjelp av materiell, det fysiske miljø 

samt av vi kan mye og stadig er under utvikling i forhold til dette fantastiske fenomen som 

leken er. For den er magisk og det er gjerne selve leken som barna tenker tilbake på som et 

av sine beste barndomsminner. Og utfra leken blomstrer vennskapsrelasjoner. 

 

Læring 
Barn erfarer og lærer i alt de gjør av lek og aktiviteter, både egen initiert 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». Barna er selv med 

på utforme vårt læringsforløp, viser de spesiell interesse for noe er det viktig at vi griper tak i 

dette og jobber med forskjellige tema i prosjekter. Det som interesserer oss lærer vi best, kan 

vi delta med hele oss vil denne lærdommen bæres med oss resten av livet. 

 

Danning 
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. Gjennom hjerteprogrammet jobber vi med å få et godt selvbilde som 

igjen er grunnleggende for at vi skal evne å se, forstå og kunne føle med andre mennesker. 

Vi vokser opp i relasjoner til andre mennesker, disse relasjonene skal være sunne og gode 

preget av respekt og toleranse, i et gjensidig og likeverdig forhold føler barna seg hele og vel 

ivaretatt og evner å bli den best mulige utgaven av seg selv. Barna skal gjøres i stand til å 

tenke selv, til å reflektere og vurdere og voksne skal være gode samtalepartnere i denne 

prosessen. Sammen utvikler vi kunnskap, sunne verdier og holdninger. 

 

 

Læringsverkstedets pedagogiske konsept  
Den norske barnehagetradisjonen bygger på et helhetlig læringssyn. Læringsverkstedet har 

utviklet et pedagogisk konsept som ivaretar dette perspektivet. Med Hjerteprogrammet og 
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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.  

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. Barnehagens fysiske miljø legges til rette for å 

stimulere og inspirere til lek. Vi tilbyr ulike lekemiljø og lekesoner. Ulikt materiell presenteres 

for barna inne og ute. 

I barnehagen skal barna oppleve glede ved vennskap og lære seg å kunne fungere sammen 

som en gruppe. Barna knytter vennskap på tvers av alder og avdelinger.  
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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 
 

Et godt måltid 
Gjennom «et godt måltid» har vi fokus på et sunt og variert kosthold, norsk kulturtradisjon og 
å skape en hyggelig atmosfære. Barna er aktive deltakere i hele prosessen med planlegging, 
tilberedning av maten, gjennomføring av selve måtidet og opprydding etterpå. Måltidet for 
oss handler om mer enn å bare spise. Mange fagområder dras inn i matlaging, vi snakker om 
smaker, farger, sammenligner, ser forskjeller, veier, teller, måler. Matlagingen utfordrer oss 
kreativt og vi øver på å finne forskjellige løsningsforslag.   
Måltidet er en arena for fellesskap, samspill og gode samtaler, mestring og gode opplevelser.  
Det skal være en del av selve dannelsen til hvert enkelt barn og bidrar til utvikling av barnas 
sosiale kompetanse. Rammeplanen sier at barnehagen skal legge til rette for at barna 
opplever matglede og matkultur. Viktige punkter er godt samspill, harmoni, gode samtaler, 
"klare selv" og smaksopplevelser.  Vårt mål er at barna ikke bare skal bli glad i mat, men 
også oppleve glede av å spise den sammen med andre. Det skal handle om god mat, norske 
mattradisjoner og gode råvarer og like mye om god læring.  
 
 
Dette barnehageåret ønsker vi også å jobbe med  
 
Aktiv begrepslæring - et rikt språkmiljø. 
Det er i barnehagealder barn lettest lærer språk og utvikler sitt grunnleggende ordforråd. 
Aktiv begrepslæring skal skje på en naturlig, morsom og fengende måte. Vi bruker 
metodikken lekende læring når vi jobber med å bli kjent med nye ord. Hele sanseapparatet 
er i sving når vi føler, lukter og smaker på nye ord.  
Aktiv begrepslæring skal inngå i alle samhandlinger og samspill med barna, de ansatte i 
barnehagen skal være språklige forbilder som skaper undring, engasjement og gir barna 
inspirasjon til å fortelle. 
 
Fortell for meg! 
Vi i Bjørndalen bruker historier, eventyr, bøker og fortellinger når vi formidler. Vi tar i bruk 
konkreter når vi forteller slik at barna kan oppleve historien med hele kroppen. Vi benytter 
oss av repetisjonsprinsippet slik at barna får god trening i nye begreper. Barna skal få lytte til 
eventyr og få muligheten til å gjenfortelle.   
 
Syng med meg! 
Rytmen i språket vårt ligger i musikken. Barna skal oppleve sang og musikk hver dag. De 
skal få kjennskap til enkle rytmeinstrumenter, delta i klappeleker, lytte til musikk, bevege seg 
til musikk og ha muligheten til å være med å synge sjølv.  
 
Lek med meg! 
I leken blir barnet et hode høyere en seg selv sier Vygotsky. Den magiske leken kan gi deg 
inspirasjon til å ta i bruk nye begreper, ord og gi barna verdifull trening i å skape setninger og 
gi barnet trening i dialogferdigheter. Når man er i lek utvides den virkelige verden og en stein 
blir brått en herskapelig borg som man må klatre over. Begrepene blir flere i leken og er en 
viktig inngangsport til å komme i relasjon med andre. Vi i Bjørndalen skal gi barna rike 
lekeopplevelser og legge til rette for fantasi, utforsking og deltagelse i leken. Vi skal skape 
spenning og være lyttende når barna bobler over av opplevelser. 
 
For å dokumentere bruker vi dagsrapporter som dere kan lese digitalt, vi deler bilder og 
skriver verkstedrapporter. 
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Evaluering er en kontinuerlig prosess der vi tar for oss alle deler av innholdet i barnehagen, 
detter bruker vi blant annet personalmøter, planleggingsdager og avdelingsmøter til. 
Barns medvirkning er noe vi hele tiden forholder oss til og barna kommer med innspill som vi 
jobber videre med i det daglige.  

 
 

 

 

 

Kommunens satsningsområde 

Asker barnehagene skal de neste fem årene særlig satse på tidlig innsats, et trygt og godt 

læringsmiljø, språkutvikling, overgang barnehage-skole/sfo, realfag og digital læring. Praksis 

i henhold til prinsipper for god kommunikasjon, utvikling av gode relasjoner, lekens betydning 

for barnas utvikling er forutsetninger for å lykkes i arbeidet. 

Vi deltar som en del av et helhetlig barnehagetilbud og sammen jobber vi med visjonen 

«Liten og viktigst». Private barnehager deltar i utviklingsarbeid innad i kommunen sammen 

med de kommunale barnehagene.  

  

https://intranett.laringsverkstedet.no/forstorrelsesglass-jpg
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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  

I Læringsverkstedet har vi vår egen handlingsplan mot mobbing. Vi jobber med likestilling, 

likeverd og barns medvirkning. Vi bygger på et prinsipp om likestilling der vi motvirker alle 

former for diskriminering. Nestekjærlighet er viktig og vi jobber mye med dette gjennom vårt 

Hjerteprogram. Vi lytter til barnas interesser, tar utgangspunkt i barnas erfaringer og 

synspunkter når vi planlegger våre tema. Barna skal hos oss oppleve å møte anerkjennende, 

tydelige og ansvarsfulle voksne. De skal oppleve og erfare at de får medvirke og at de kan 

utøve innflytelse, deres meninger og innspill skal bli verdsatt og praktisert. Samtaler og 

intervju er gode metoder der barna opplever deltagelse i planlegging og evaluering av 

aktiviteter i barnehagen. 

 

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 

  
Barnehagen har et samarbeidsutvalg som består av foreldrerepresentanter, ansatte- og 

eierrepresentant. Årlig gjennomfører vi oppstarts- og foreldresamtaler der fokus er barnets 

beste. Vi inviterer til ulike arrangementer der barn og foreldre deltar på f.eks. 

foreldrekaffe/påskefrokost. Den daglige dialogen med foreldre er viktig og en kilde til å kunne 

ivareta barnet. Dokumentasjon følger av planlagte og gjennomførte arrangementer. 

Dato Hva  

17. august Planleggingsdag, barnehagen er stengt 

21. september Planleggingsdag, barnehagen er stengt  

23. oktober Markering av FN dagen 

25. oktober Høsttakkefest 

13. desember Lucia feiring 

14. desember Barnas julebord 

18. desember Nissefest 

2. januar Planleggingsdag, barnehagen er stengt 
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13. februar Karneval 

23. april Planleggingsdag, barnehagen er stengt 

31. mai Planleggingsdag, barnehagen er stengt 

6. juni Sommerfest for barn og foreldre 

 

Samarbeid med andre instanser 

Barnehage og foreldre må ha en felles forståelse for hverandres rolle i saker hvor 

barnehagen skal og må samarbeide med andre instanser. Barnehagen har plikt til å 

samarbeide med kommunen som barnehagemyndighet, skole, helsestasjon, Pedagogisk 

Psykologisk Tjeneste (PPT), Barne- og ungdomspsykiatri (BUP) og barnevern (BV).  

Innad i asker kommune har vi et godt samarbeide med de ulike etatene og det er viktig at 

dere som foreldre og vi som ansatte jobber for barnets beste. Dere tilbys tverrfaglig 

samarbeidssystem, som består av ulike fagpersoner fra PPT, BV og helsestasjon, der dere 

kan drøfte bekymring eller utfordring knyttet til barnets utvikling.  

  

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 og som slik at 

barnet får tid til å bli kjent, etablere relasjoner og knytte seg til personalet og til andre barn. 

Vi er opptatt av å bruke god tid under tilvenning og legger til rette for at vi skal ha gode 

tilknytningsprosesser. Barna er forskjellige, noen trenger lang tid på å bli trygg mens andre 

trenger lengre tid. Det er viktig at vi har en god dialog med foreldre slik at vi kan tilpasse 

tilvenning slik at denne blir på best mulig måte for barnet.  

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. Vi begynner tidlig på vårparten med en 

gradvis tilvenning til den nye avdelingen ved at en kjent voksen går på besøk sammen med 

barna til avdelingen de skal begynne på. Vi leker sammen og spiser lunsj sammen. På 

ettermiddagen er vi også sammen utendørs.  

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). Førskolebarna er med i brannvern opplæring, de får tilbud om å delta på skiskole og 
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vi har egen førskoleklubb. Innad i kommunen har vi en standard for overgang barnehage - 

skole.  

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. 

Vurdering 

Det pedagogiske arbeidet skal beskrives, analyseres og fortolkes ut fra barnehagens planer, 

barnehageloven og rammeplanen (Kunnskapsdepartementet, 2017). 

Pedagogiske evalueringer som vurdering 

Vi opplever et sterkt engasjement fra barn som er tatt på alvor og får sin rett til medvirkning 

ivaretatt. Det er veldig spennende med drager og da dykker vi dypt inn i temaet, vi finner 

informasjon i bøker, på nettet, kanskje ser vi en film og bruker disse inspirasjonskildene til å 

jobbe med temaet videre. Det handler om å sette fokus der barna er her og nå og gi de mer 

å strekke seg etter. Sammen planlegger vi i team for hvordan vi på en best mulig måte kan 

nå ut til alle barna i forhold til de ulike tema/prosjekt eller fagtema vi jobber med. 

Progresjonen søker barna selv da de stadig vil vite mer om det vi jobber med, samtidig som 

vi gir barna litt å strekke seg etter. Det vår oppgave å synliggjøre det vi driver med for dere 

som foreldre. Dette kommer gjerne som bilder og tekst, dagsrapporter og uke brev. 

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 tre viser særtrekkene i vårt pedagogiske konsept. Å styrke 

barns egenverd er kjernen i treet og i vårt pedagogiske arbeid. Røttene er fundamentet og 

bladene er våre 5 fagtema. Lek og bevegelse er stammen som bærer de 5 fagtemaene. 

Vi tror på at barndommen er en fase i livet med stor verdi, akkurat her og nå, men også for 

hvordan barnet senere i livet vil takle livets gleder og utfordringer. Hvert barn har en unik 
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verdi, den vil vi styrke. Vi ønsker å fokusere på at barna skal utvikle sine særtrekk i et trygt 

og godt miljø med gode samspillsrelasjoner.  

Vi ser barna som et unikt menneske og barnas egenverd handler om hvordan barnet ser på 

seg selv – selvfølelse. Vi jobber med ting som styrker barnets selvfølelse og vi ønsker barns 

som har en sunn selvfølelse og som vet at de er verdifulle akkurat som de er. Et godt 

samspill er fundamentet for å kunne formidle verdier og holdninger til det enkelte barn.   

Vi ønsker å skape arenaer der både lek og læring er gøy. Gjennom lek får barna trent sosiale 

ferdigheter, empati og egen selvfølelse. Vi skal tilrettelegge for at leken skal bli en arena for 

sosial læring for alle barn. Leken er overordnet innenfor alle fagtemaene. Barna skal leke 

seg til erfaringer og kompetanse innen alle områder.   

Hjerteprogrammets intensjon er at vi skal gi barna en størst mulig ryggsekk av positive 

opplevelser de skal ha med seg resten av livet. Vi er opptatte av at barna skal høre at de er 

verdifulle hver dag. En av våre viktigste oppgaver er å hjelpe barna å utvikle gode 

holdninger, tilegne seg ferdigheter og få kunnskap om seg selv og andre. Dette er grunnlaget 

for god samhandling og utvikling av sosial kompetanse. Vi tror på at Hjerteprogrammet gir 

variert trening i å la det enkelte barn få utvikle sin sosiale kompetanse i positiv samhandling 

med andre barn og voksne.  

I Læringsverkstedet er repetisjonsprinsippet en viktig metode i det pedagogiske arbeidet. Når 

dere som foreldre hører at alle barna på avdelingen synger alfabetsangen er det på grunn av 

at vi har øvet på den mange ganger. Så mange ganger har vi øvet/repetert at bokstavene og 

ordene kommer automatisk når vi begynner å synge. Ved å repetere får barna erfare og 

oppleve glede ved å gjenkjenne og opplevelse av å mestre innholdet i det vi jobber med. Vi 

repeterer for at barna skal få utviklet gode læringsspor.  

Spiralprinsippet skal sikre systematisk, helhetlig og kontinuerlig utvikling av barns 

ferdigheter, kunnskap og læring innenfor alle fagområder. Når vi jobber med eventyr vil vi 

gjerne utvide horisonten til barna ved å introdusere nye og spennende eventyr. Ny kunnskap 

og nye ferdigheter bygger på allerede tilegnet kunnskap og ferdigheter. 

I perioder jobber vi helt konkret med et tema alle ukens dager, noe som springer ut fra det 

som interesserer barna der og da må vi som voksne ta fatt i dette og utvikle videre. Dette blir 

det prosjekt og tema arbeide av. 

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. 
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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.  

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 

 

1-2 år 

 

3-4 år 

 

Skolestarterne 

Språk 

Bruke rim/regler, 

sanger/sangkort, 

bilder, eventyr 

og konkreter 

 

Rim og regler 

Lyder og uttale 

Tekstformidling, 

eventyr og 

fortellinger 

Alfabetsangen 

Leseretning 

Gjenkjenne/forme sitt eget navn 

Alfabetsangen 

Tekstformidling/eventyr/fortellinger, 

dialogferdigheter.  

Natur 

Bli kjent med 

naturens ulike 

årstider, dyr og 

insekter. 

Månedlige 

eksperimenter. 

Turdager, se 

skiftninger i 

naturen, lære om 

planter, dyr og 

insekter. Ta vare 

på natur og miljø. 

Turdager, nærmiljøet, lære om 

planter, dyr og insekter. Ta vare på 

natur og miljø. 
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Hjerte       

Jobbe med egen 

identitet, lære å 

ta kontakt med 

andre på en god 

måte, fungere 

sammen med 

andre barn i 

gruppe.  

Jobbe med å 

kjenne og forstå 

egne følelser, sette 

ord på disse. Lære 

å ta hensyn til 

andre. Gode måter 

å løse konflikter 

på. 

Jobbe med egne følelser, ta vare 

på seg sjølv, gode måter å løse 

konflikter på. Øve på å stå foran 

en gruppe. Få kjennskap til verden 

rundt oss og kunne hjelpe andre 

mennesker. Eks. gjennom Zulu 

prosjekt. 

Matte 

Bli kjent med 

ulike former, 

tallremsa 1-5, 

posisjon om 

plassering; først 

og sist  

Jobbe med former 

og tallek, kjenne 

tallrekka 1-10, 

varierte 

arbeidsformer, lek 

og sang. 

Størrelser, mål og 

vekt.  

Øve på å spille sammen, jobbe 

med tallene, klippe, lime og 

fargelegge. 

Størrelser, mål og vekt. 

Kreativitet 

Få kjennskap til 

fargene, 

materiell; leire, 

vann, maling, ull 

osv., Musikk, 

sang og dans.  

Tegne, male, 

klippe, forme med 

plastelina, bruke 

ressursmateriell, 

dramatisere, 

musikk, dans og 

bevegelse 

Klippe etter streker, fargelegge, 

male, bruke digitale verktøy, 

musikk, bevegelse og dans. 

Digitale verktøy 

 

Lek og 

bevegelse 

Bruke kroppen 

ute og inne alle 

årstider, 

introdusere 

barna til vannlek 

i vårt spa. 

Bruke kroppen 

aktivt inne og ute, 

fast turdag i uken. 

Hinderløype, 

klatring. Vannlek i 

vårt spa. 

Førskolebarna deltar på skiskole, 

ukentlig tur, varierte bevegelser 

ute og inne. Hinderløype, 

klatrevegg, dans og allsidig 

bevegelse. Vannlek i vårt spa.             

 

 

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. 
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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. 

 

 

 

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. 

Som foreldre vil dere daglig ha mulighet til å lese dagsrapporter på «mittbarn», vi lager 

verkstedrapporter og bruker bilder med tekst slik at vi tydeliggjør barnas tanker i deres 

prosjekter. 
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