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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, 

2018, § 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. 

Bjørndalen 

 

 

Barnehagen vår 

Barnehagen ligger på Vakås i Asker. På Vakås har vi togstasjon, nærbutikk, flotte 

turområder som Asker museum og idylliske Leikarvollen i gangavstand til barnehagen.  

I Bjørndalen har vi 2 småbarns avdelinger som heter Blå og Gul og 2 storbarns avdelinger 

som heter Grønn og Orange. Vi har eget kreativitetsverksted, matematikkverksted, 

språkverksted, hjerterom, motorikkrom og barna har eget spa! Vi fokuserer mye på å dele 

barna inn i grupper og har aldersinndelte klubber på tvers av avdelingene. Det fysiske 

miljøet har stor betydning og kan defineres som den tredje pedagog. 

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

seg selv – selvfølelse. Vi setter inn fokus på å styrke barns selvfølelse og vi ønsker barn 

som har en sunn selvfølelse og som vet at de er verdifulle akkurat som de er. Vi skaper 

arenaer der både lek og læring er gøy. Gjennom lek får barna trent sosiale ferdigheter, 

empati og selvfølelse. Leken er overordnet innenfor alle fagtema og barna skal leke seg til 

erfaringer og kompetanse innenfor alle områder. 

IBjørndalen lager vi sunn og god mat fra bunnen sammen med barna. Vi tror på at et 

næringsrikt kosthold sammen med en god balanse mellom fysisk aktivitet og rolige 

aktiviteter gir barna en god hverdag. 

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  

  

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. 

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, 2018,). 

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 
Barn introduseres i dag tidlig i livet til barnehagen. Hos oss skal alle barn oppleve å bli 

ivaretatt på en omsorgsfull og varm måte. Barna skal oppleve tilgjengelige voksne som ser 

og tilbyr trøst, kos og oppmuntring. Vi voksne skal alltid møte deg med et smil, undring, 

humor og glede. 

Hvert barn er unikt og vi i Bjørndalen etterstreber å møte ditt barn der barnet er. Det skal 

være rom for ulike følelser, ulike behov for aktiviteter, å bli møtt for det mennesket de er og 

vi anerkjenner at du er bra nok som du er. Vi bekrefter alle følelser og tar ditt barns behov på 

alvor samt at vi legger til rette for at barna tar vare på hverandre, viser omsorg og raushet 

for ulike mennesker. Gjennom gode relasjoner skal barna utvikle trygghet og tillit til seg selv 

og andre. 
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Vennskap og fellesskap 
Noe av det aller viktigste i et barns liv er muligheten til å kunne få fordype seg i lek. Og hos 

oss har leken en helt sentral plass, dette betyr også at det er tid til lek. Både inne og ute. For 

det er leken som ligger barnets hjerte nærmest. Derfor er leken fundamentet i hverdagen og 

den grunnleggende pedagogiske aktiviteten i barnehagen vår. 

Leken har en egenverdi og i leken får barna mulighet til å uttrykke seg. Gjennom leken 

utvikler barna sosiale ferdigheter, empati og selvfølelse. Hjernen utvikles og ferdigheter som 

planlegging, selvregulering, organisering og fleksibilitet trenes opp. Årene i barnehagen skal 

gi barna lyst til å leke, lære, utforske og å mestre.  

Å kunne oppleve å ha venner er noe vi jobber aktivt med at alle barn skal oppleve i 
barnehagen. Barnet ditt skal føle seg inkludert i fellesskapet og det skal legges til rette for 
aktiviteter som er samlende og fremmende for å danne relasjoner med andre barn i 
hverdagen.  
 
Hjerteprogrammet skal gjennomsyre alt vi gjør med intensjon om å gi barna en størst mulig 

ryggsekk av positive opplevelser de kan 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 

til 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. 

 
Kommunikasjon og språk 
Vårt satsingsområde i år er språk og gjennom prosjektarbeid skal vi styrke vårt arbeid med 

språk. I barnehagen bruker vi språket aktivt hele dagen, vi bruker språket gjennom samtaler, 

sang, rim, regler, høytlesning og fortellinger. Vi setter ord på tanker og følelser sammen med 

barna og lærer de å bruke forskjellige ord og begreper. Vi jobber aktivt med å utvide 

ordforrådet og oppmuntrer til samtaler. I samtaler trener vi opp dialogferdigheter og trener 

opp evnen til å lytte og slippe andre til i samtalen.  

I barnehagen setter vi fokus på at barna skal ha en tilhørighet til samfunnet, naturen og 

kulturen vår. Vi ønsker at barna skal kunne ytre sine synspunkter og skape mening gjennom 

samspill og dialog, lek og utforskning. Barna våre skal få med seg gode og sunne holdninger 

der respekt, likeverd, nysgjerrighet på samfunnet og verden rundt seg er tilstede. 
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Progresjon 
Progresjonsplanen vår fremstiller en gitt progresjon innenfor hver alder og ulike fagområder. 

For oss i Bjørndalen handler en god progresjon om å møte hvert enkelt barn i hverdagen, 

treffe deres interesser og møte dem på det. Vi utforsker verden sammen og spiller på lag 

med hvert enkelt barn eller barnegruppe. Vi må tåle å være fleksible og utfordre oss selv 

gjennom å tilby et bredt spekter av aktiviteter, materiell, bøker og opplevelser.   

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, 2018) 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.  
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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.  

Vi skal skape en trygg og god arena for lek og læring med rom for å prøve og feile. Vi er 

aktive voksne med blikk for barns lek, vi skal skjerme leken, utvide leken, inkludere i lek og 

alltid ha høye krav til leketilbudet vi gir til barna. For nettopp i den gode leken utvikler barna 

sin sosiale kompetanse, de bygger mentale modeller som gjør dem i stand til å løse 

oppgave senere i livet. Gjennom leken blir barnet kjent med seg og kan teste ut hvordan 

verden reagerer på ulike sider ved deg, og i leken er det ikke så farlig for det er jo “ bare på 

liksom”. Barna skal i leken få tro på seg selv og ha mulighet til å kunne utvikle seg til å bli 

den beste utgaven av seg selv. Leken er viktig for barnas vennskapsrelasjoner, relasjoner 

som er viktige for barnas trivsel og for å forebygge mobbing. Lek og fellesskapet gir barna 

en opplevelse av å høre til. Leken er magisk – der kan alt skje, der fantasi og virkelighet gjør 

barna et hode høyere enn seg selv. Men først fremst leker barna fordi det har en verdi i seg 

selv, inne som ute på tur eller i barnehagen. 

I Bjørndalen skal vi etterstrebe å tilby barna god variasjon i materiell, ulike rom og varierte 

aktiviteter som kan inspirere til ulike typer lek. Vi skal ha godt organiserte rom slik at det er 

enkelt for barna å selv hente frem det de trenger i leken. Samtidig skal vi ta barns interesser 

på alvor og endre oss i takt med barnas behov.  

 

Læringsverkstedets satsningsområde 
Relasjonskompetanse: 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 inkluderende leke- og læringsmiljø. 

Kvaliteten på relasjonene og samhandling mellom ansatte og barn er særlig viktig for barns 

trygghet og utvikling. 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 2019- 2020 
 

Miljøsmart barnehage 

Miljøet rundt oss spiller en avgjørende rolle når det gjelder å gi barna best mulige 

oppvekstsvilkår. Ved å være en miljøsmart barnehage skal vi ha fokus på at naturen og 

miljøet barna omgir seg med er av best mulig kvalitet. Vi ønsker å starte en prosess der barn 

og voksne har særskilt fokus på å:  

- Skape gode holdninger hos barna rundt miljø og miljøvern. 

- Redusere bruk av plast – særlig forbruksplast. 

- Redusere miljøgifter. 

I holdningsarbeidet vårt skal vi bli godt kjent med Utemons og Miljøreglene hans. Her kan 

barn og voksne få en felles referanse til å drive miljøfokuset frem. Miljøreglene er enkle og 

har tatt utgangspunkt i viktige områder som omhandler miljøet, bruk og vern av det. Vi skal 

sammen bidra til å ta vare på jorda for fremtiden. Med Utemons sine ti enkle Miljøregler vil 

miljøarbeidet i barnehagen få naturlig fokus. 

1. Vi rydder alltid med oss søppel på tur, egne og andres 

2. Vi sorterer og kaster søppel på rett sted 

3. Vi er forsiktige med tingene våre og tar vare på dem 

4. Vi gjenbruker og reparerer det som kan brukes om igjen 

5. Vi respekterer dyrelivet og plantelivet i naturen 

6. Vi er gjester i naturen og setter ikke ødeleggende spor i den 

7. Vi skrur av lys i rom vi ikke bruker/vi skrur av vannet når vi er ferdige med å vaske 

oss 

8. Vi tar heller mat flere ganger enn å kaste det vi ikke orker å spise opp 

9. Vi sløser ikke med papir, og tar bare det vi trenger 

10. Det finnes mye vi kan velge i stedet for plast 

 

Realfag har stor plass i miljøarbeidet. Vi kan forske på sammenhenger i naturen som veie, 

måle og gjøre eksperimenter. Vi får større forståelse for hvordan ting henger sammen. Hvor 

lang tid bruker for eksempel ulikt type søppel på å brytes ned? Dette kan vi føre statistikk og 

følge med på. Hvor mye vann samles når det regner? Vi undersøker, stiller spørsmål og 

undrer oss sammen med barna rundt ulike fenomener i naturen. Hva skjer med luft, vann og 

jord? 

4- åringene har hos oss et særskilt fokus på miljø. De skal jobbe med bærekraft hvor vi tar 

ansvar for naturen rundt oss, samtaler om gjenbruk og forurensning. Hva skjer med søppelet 

vårt? De skal så frø og følge prosessen fra frø til ferdig utvokst plante og høste inn det vi 

sår. I barnehagen vår har vi plantekasser inne i atriet, ute i kjøkkenhagen og på uteområdet 

vårt, 4 -åringene vil ha et ekstra ansvar for å følge med på det som skjer med plantene 

gjennom ulike årstider. 
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Godt språkmiljø og barns språkutvikling 

Vi i Bjørndalen vil dette barnehageåret ha særlig fokus på systematisk arbeid med å skape 
et godt språkmiljø i barnehagen. 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 tilnærmingen 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 begrepsinnlæring 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. Historier, eventyr, dramatisering, fantasi og bøker brukes i vår 
formidling til barna. Vi bruker konkreter når vi forteller slik at barna kan oppleve historien 
med hele kroppen. Videre benytter vi oss av repetisjonsprinsippet slik at vi vender tilbake til 
det kjente slik at barna opplever mestring og videre spiralprinsippet der vi tilfører og utvider 
med nye momenter. Barna lytter og får gjenfortelle slik at de får trening i å bruke ord, 
setninger og utvikle fortellerkompetansen sin. 
 
Barn med dårlig språk faller ofte utenfor i leken viser flere forskningsrapporter. Det er viktig 
for oss å skape et inkluderende miljø og støtte barn i sin språkutvikling slik at man kan på 
denne måten forebygge utestengelse og mobbing.  
Språket brukes mye i lek og voksne skal være tilgjengelige og tilstedeværende i lek for å 
bygge opp om språk, fange opp de som trenger støtte og være en styrke samt utfordre 
språket.  
 
Når vi jobber systematisk med språket skal vi gjennom året belyse ulike sider gjennom 
dagen og ha fokus på språket i planlagte og uplanlagte settinger. Temaer vi vil gjennomgå 
er: 
- Språk og samspill under måltidet 
- Sang, musikk og rytme 
- Eventyr, bøker og fortelling gjennom dagen 
- Språk i garderoben og i stellesituasjonen 
- Språk og voksenrollen i lek 
- Rikt språk ute 
 
 

Kommunal satsning 

Askerbarnehagene skal i perioden 2018-2021 satse særlig på tidlig innsats, et trygt og godt 

leke- og læringsmiljø, språkutvikling, overgang fra 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.  
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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 

Vi lytter til og spør barna om hva de er interesserte i og hva de gjerne vil ha fokus på, barna 

gir oss ærlige tilbakemeldinger på aktiviteter vi legger til rette for dem og opplever at deres 

stemme blir hørt. Samtidig er det viktig at vi ikke gir barna et ansvar de ikke er modne til å 

ta. Hos oss er alle like mye verd, det er spennende at vi kommer fra forskjellige deler av 

verden og at vi kan lære litt om hverandres kulturbakgrunn. Vi jobber kontinuerlig 

forebyggende med å motvirke alle former for diskriminering. Likestilling er også et 

fokusområde hos oss, alle kan bidra, ferdigheter og kunnskap handler ikke om du er gutt 

eller jente. 

I Læringsverkstedet har vi vår egen handlingsplan mot mobbing og den er et viktig verktøy 

for oss i nært samarbeide med foreldrene.  

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. Representanter til barnehagens SU er satt sammen av 

representanter fra foreldre, personal og eiere og har 3-4 faste møter i året eller ved behov. 

Foreldrerepresentantene velges på høstens foreldremøte. 

Foreldrenes medvirkning i barnehagens innhold og planer  
For å sikre god dialog mellom foreldre og barnehage inviterer vi til foreldresamtaler to 

ganger årlig. Foreldremøte arrangerer vi minst en gang per barnehageår. Barnehagen har et 

samfunnsmandat og verdigrunnlag vi er satt til å forvalte. Foreldrerådet skal fremme 

foreldrenes fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og 

foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Foreldrerådet skal bli forelagt saker som er 

viktige for foreldrenes forhold til barnehagen. Samarbeidsutvalget er et organ foreldrene 

også kan bruke sin stemme inn mot. 
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Årlig har vi faste tradisjoner på å invitere foreldre og foresatte til ulike arrangement som 

påskefrokost, foreldrekaffe og sommerfest.  

Dato Hva  

15. august Planleggingsdag, barnehagen er stengt 

16. august  Planleggingsdag, barnehagen er stengt 

22. august Foreldremøte Grønn og Orange  

17. september Foreldremøte Blå og Gul 

oktober Høsttakkefest 

31. oktober  Hallovenn-fest for barna 

5. desember Barnas julebord 

13. desember Lucia feiring 

17. desember Nissefest 

2. januar Planleggingsdag, barnehagen er stengt 

3. januar Planleggingsdag, barnehagen er stengt 

2. og 3. april Påske arrangement på avdeling 

29. mai Planleggingsdag, barnehagen er stengt 

4. juni Sommerfest for barn, foreldre og personale 

18. juni Avslutning for- førskolebarna 

 

Overganger  
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. 

Vi bruker god tid under tilvenningen og legger til rette for at barna skal få en trygg og god 

start i barnehagen. Barna er forskjellige og vi møter hvert barns behov slik at 

tilknytningsprosessen blir god. God dialog mellom barnehage og hjem sikrer en tilpasning av 

tilvenningen til beste for barnet. 
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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 besøk til storbarnsavdelingene sammen med en kjent 

voksen fra småbarnsavdelingen. Voksne og barn går på besøk for å leke og etter hvert også 

spise lunsj sammen med de store barna. På ettermiddagen leker vi også sammen ute.  

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).  

Vi vektlegger betydningen av språklig, sosial og kulturell kompetanse, fagområdene barna 

har i barnehagen, møter de senere som fag i skolen. Barnet som begynner på skolen har 

med seg erfaringer, kunnskap og ferdigheter fra barnehagen som et godt grunnlag for 

skolestart. 

Vi har faste opplegg for førskolebarna. De har sin egen førskoleklubb ukentlig med leker, 

spill, eksperimenter og prosjekter der barna tilegner seg kunnskap og ferdigheter knyttet til 

de ulike fagområdene i rammeplanen. Førskoleklubben deltar på brannvernopplæring med 

avslutningsshow på Kalvøya. Vi deltar på svømmeopplæring samt skiskole i regi av 

Skiforeningen på Eid gård i Asker. 

Det er gode rutiner for overgang barnehage skole i asker kommune slik at vi sikrer en så 

god overgang som mulig for barna våre.  

Vår pedagogiske virksomhet  
Planlegging  

Planlegging skal bidra til kontinuitet og progresjon for enkeltbarn og barnegruppen. 
Planleggingen skal komme til syne i hverdagen og viser hvordan barnehagen realiserer 
rammeplanen. 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 og rammeplanen. 

Kunnskap om barns trivsel og utvikling, individuelt og i gruppe skal ligge til grunn for 

planleggingen. Den skal også baseres på observasjon, dokumentasjon, refleksjon, 

systematisk vurdering og samtaler med barn og foreldre. 

Våre planer kommer til syne i årsplan, månedsbrev, foreldresamtaler og gjennom daglig 

dialog med foreldre og barn. 

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. 

Dokumentasjon vil ligge til grunn for refleksjon og vil inngå i utviklingen av barnehagen som 

en lærende organisasjon.  

Noe av dokumentasjonen vil være synlig gjennom tekst og bilde i dagsrapport, ukesbrev og 

månedsbrev. 
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Vurdering 

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

barnehageloven og rammeplanen (Kunnskapsdepartementet, 2017). Planlegging, 

dokumentasjon og vurdering er en kontinuerlig prosess i barnehagen og går i sirkel. Ny 

planlegging baserer seg på dokumentasjon og vurderinger som blir gjort, samtidig tar man 

vurderinger underveis og er åpen for ny praksis eller endringer i det daglige arbeidet.  

Vurderinger om barnegruppens og enkeltbarns trivsel og allsidige utvikling skal 

dokumenteres når det er nødvendig for å gi barnegruppen og enkeltbarn et tilrettelagt tilbud. 

Det kan gi grunnlag for å tilpasse og videreutvikle det pedagogiske arbeidet . Til å 

dokumentere og kartlegge enkeltbarn benytter vi oss av TRAS og Alle Med. 

Vi gjennomfører årlig foreldreundersøkelse hvor foreldrene kan være delaktige i vurderingen 

av barnehagen. Vi tar foreldrenes vurdering med oss videre inn i vårt arbeid og jobber 

målrettet med de resultatene vi får i foreldreundersøkelsen. Vi oppfordrer derfor alltid alle 

foreldrene til å engasjere seg og delta i slike undersøkelser.  

 

Våre arbeidsmåter 
Barnehagen benytter ulike arbeidsmåter for å ivareta enkeltbarn, barnegruppe og lokalmiljø. 

Prosjektarbeid - tar utgangspunkt i barnas initiativ/interesser, der 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 samarbeide med 

barnehagens øvrige medarbeidere. 

Repetisjon – repetering av kjernestoffet i våre fem fagtema.Dette er en viktig metode i vårt 

pedagogiske arbeide. Når dere hører at barna synger alfabetsangen er det på grunn av at vi 

har øvet 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 i hjernen. 

Spiralprinsippet – sikrer en systematisk, helthetlig og kontinuerlig utvikling av barns 

ferdigheter, kunnskap og læring innenfor alle fagtemaer. Sikrer på den måten en progresjon. 

Digital praksis- bidrar til barns lek, kreativitet og læring. Utøve digital dømmekraft og legge til 

rette for barnas utforskning. 

Læringsverkstedets pedagogiske tre viser særtrekkene i vår pedagogikk. 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 

verdi og den vil vi styrke. Vi fokuserer på at barna skal utvikle sine særtrekk i et trygt og godt 

miljø med gode samspillsrelasjoner. 
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Rammeplanens 7 fagområder = Læringsverkstedets 

5 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 i alle fagtemaene i løpet av uka. 

 

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. Gjennom Hjerteprogrammet dannes et godt grunnlag for livsmestring og 
barna rustes for å tåle livet.  

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.  

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 viktig fagtema og inngår i store deler av vårt 

pedagogiske arbeid. 

 

  Natur dekker rammeplanens fagområder Natur, miljø og teknologi, samt 
nærmiljø og samfunn. Rammeplanens fagområde Kropp, bevegelse, mat og 
helse er også del av fagtemaet Natur. Barna får erfaringer og opplevelser med 
ulike sider av fagtemaet. 
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Barnehagens arbeid med fagområdene   

 

Fagtemaer 

 

1-2 år 

 

3-4 år 

 

Skolestarterne 

Språk 

Bruk av rim/regler, 

sanger, bilder, eventyr 

og konkreter 

Bruk av sang, rytme, 

eventyr, fortelling og 

høytlesning av bøker. 

Lyder og uttale 
 

Sanger med flere vers, 

gjenfortelling av eventyr, 

høytlesning av eventyr og 

trening i dialogferdigheter. 

Leseretning og 

Gjenkjenne/forme sitt eget 

navn 

Natur 

Bli kjent med naturens 

ulike årstider, dyr og 

insekter 

Se skifter i naturen, 

lære navn på dyr, 

insekter og planter. Få 

tenne bål i naturen og 

utforske naturen på 

tur. Ta vare på natur 

og miljø. 

Få tenne bål i naturen, 

spikke og utforske naturen 

på tur. Ta vare på natur og 

miljø og formidle 

konsekvensen av 

miljøforsøpling 

Hjerte       

Jobbe med egen 

identitet, lære å ta 

kontakt med andre på 

en god måte, fungere 

sammen med andre 

barn i gruppen 

Jobbe med å kjenne 

og forstå egne 

følelser, sette ord på 

disse. Lære å ta 

hensyn til andre. Lære 

gode måter å løse 

konflikter på.  

Jobbe med egne følelser, 

ta vare på seg selv, lære 

gode måter å løse 

konflikter på. Øve på å stå 

foran en gruppe. Se seg 

selv som en del av et 

større fellesskap.  

Matte 

Bli kjent med ulike 

former fra 1-5, 

posisjon og 

plassering; først og 

sist. 

Jobbe med former og 

leke med tall, tall 

rekken fra 1-10. 

Størrelser, mønster, 

sortering mål og vekt. 

Spille spill, jobbe med 

tallene 0-100. 

Få begreper for ulike 

størrelser, mønster, 

former, mål og vekt. 

Kreativitet 

Få kjennskap til 

fargene, materiell 

leire, vann, maling. 

Musikk, sang og dans 

Tegne, male, klippe, 

forme med plastelina, 

bruke ulike typer 

materiell, bevegelse, 

sang, dans og 

dramatisering 

Klippe etter streker, 

fargelegge, male, sang, 

dans, bevegelse, 

dramatisering,  

Foto, film 

 

Lek og 

bevegelse

 

Allsidig bruk av 

kroppen ute og inne. 

Faste dager i motorikk 

og spa. Hvile etter 

behov 

Legge til rette for 

rollelek, 

konstruksjonslek og 

fantasi. Allsidig bruk 

av kroppen ute og 

inne, fast turdag og 

motorikkdag, leke i 

vann. Hvile etter 

behov 

Legge til rette for rollelek, 

fantasi, konstruksjonslek, 

regelleker og spill. Allsidig 

bruk av kroppen ute og 

inne. 

Turdag, skiskole, 

svømmetrening. Hvile 

etter behov 
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Et godt måltid 
Rammeplanens fagområde Kropp, bevegelse, mat og helse er en del av selve stammen i 

vårt pedagogiske konsept og inngår derfor i 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 fokus på et sunt og variert kosthold, norsk 

kulturtradisjon og en hyggelig atmosfære. Barna er aktive deltakere i hele prosessen med 

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 barnets danningsprosess og 

bidrar til utvikling av barnets sosiale kompetanse. Gode smaker og en forståelse av matens 

opphav er en del av hverdagen når vi på våren sår frø, vi følger prosessen daglig til vi høster 

inn grønnsaker på høsten.  

Rammeplanen sier. Måltider og matlaging skal gi barna et grunnlag for å utvikle matglede og 

sunne helsevaner. Barnehagen skal legge til rette for barna opplever matglede og matkultur. 

Vi vektlegger godt samspill, harmoni, gode samtaler, «klare selv» og smaksopplevelser. Vårt 

mål at barna ikke bare skal bli gald i mat, men også oppleve glede av å spise den sammen 

med andre.  

 

Tilrettelegging  
Tilrettelegging av det allmenpedagogiske tilbudet for barn som trenger ekstra støtte. 
Barnehagen skal sørge for at barn som trenger ekstra støtte, tidlig får den sosiale, 
pedagogiske og/eller fysiske tilretteleggingen som er nødvendig for å gi barnet et 
inkluderende og likeverdig tilbud. Tilretteleggingen skal vurderes underveis og justeres i tråd 
med barnets behov og utvikling. 
 
Gjennom observasjoner, kunnskap og kartlegging vil enkeltbarnets behov avdekkes og ved 
behov samarbeider barnehagen med eksterne instanser som: 
 
PPT 
Helsestasjon 
BUP 
Barnevernet og  
Familievernkontoret 
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Bakgrunnsdokumenter
 

Lov og forskrifter 
• Lov om barnehager (barnehageloven) (2018) 

• Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) 
 

Læringsverkstedets dokumenter 
• Verdiplattform 

• Veilederen «Vår pedagogikk»  

• Handlingsplan mot mobbing i barnehagen 

• Virksomhetsplan 
 

Veileder fra Kunnskapsdepartementet 
• Fra eldst til yngst, overgang barnehage-skolen (2008) 

 

Veiledere fra Utdanningsdirektoratet 
• Håndtering av kriser og sorg i barnehagen (2014) 

• Språk i barnehagen – mye mer enn bare prat (2013) 

• Barns trivsel – voksnes ansvar, veileder om forebyggende arbeid mot mobbing i 
barnehagen (2012) 
 

Lenker til aktuelle hjemmesider 
• Læringsverkstedet 

• Regjeringen/Kunnskapsdepartementet/Barnehage  

• Utdanningsdirektoratet/Barnehage   

• PBL - Private barnehagers landsforbund 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.laringsverkstedet.no/
https://www.regjeringen.no/no/tema/familie-og-barn/barnehager/id1029/
http://www.udir.no/Barnehage/
http://www.pbl.no/no/

