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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 Bjørnsrud Skog 
barnehage 
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 Bjørnsrud Skog er en moderne barnehage som er beliggende sentralt på 

Dal. Vi åpnet i 2006. Barnehagen er arkitekttegnet av Snøhetta, vi fokuserer spesielt på 

sammenhengen mellom pedagogikk og arkitektur. Vi har egne verkstedsrom som engasjerer 

barna i samling og grupper. Her vil barna kunne få utfolde seg i matteverkstedet, 

språkverkstedet, hjerterommet og kreativitetsverkstedet. 

Uteområdet vårt er stort, variert og utfordrende for alle aldre. Barnehagen har nærhet til skog 

og lekeplass i nærmiljøet.  

Barnehagen består av fire avdelinger. Gul og Blå avdeling er småbarnsavdelinger med ca. 

14 barn i alderen 0 – 3 år, som holder til i 1. etasje. Her har vi en terrasse der barna kan 

sove ute i vogn. Det er store vinduer fra gulv til tak inn til avdelingene slik at personalet har 

god oversikt over de små som sover. Orange og Lime avdeling er storbarnsavdelinger med 

ca. 24 barn i alderen 3 – 6 år, de holder til i 2. etasje. På verandaen her dyrker vi egne 

grønnsaker som vi bruker i matlaging sammen med barna.  

I atriet på fellesrommet møtes vi til fellesarrangement, teaterforestillinger, hinderløyper etc. 

Vi er en «livsglede for eldre» barnehage, det vil si at vi to-fire ganger i måneden går vi på 

besøk til Pålsejordet bokollektiv for demente. Med grupper på 5-6 barn. Stiftelsen Livsglede 

for Eldre er en sosial velferdsorganisasjon som arbeider for at alle eldre skal ha en god og 

meningsfull hverdag. Vi ønsker at vår barnehage skal bidra med samfunnsengasjement, 

være aktive i nærmiljøet og gjøre en forskjell. Her får vi mulighet til å øke den hverdagslige 

livsgleden for den enkelte. Vi tror det er meningsfullt for barna å få erfare det å glede andre, 

samtidig som de får gode opplevelser sammen med de eldre.  
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Følg oss gjerne på facebook. Her deler vi prosesser og aktiviteter fra barnehagehverdagen 

vår.  

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  

 

Våre ansatte 
 

Vår kvalitetsstandard er: 

• Trygghet 

• Varme mennesker 

• Faglig best 
 
Hos oss skal du møte varme, dyktige ansatte mennesker med omsorg for hvert enkelt barn 
uansett forutsetning. Du skal alltid være trygg på at ditt barn blir ivaretatt på best mulig måte, 
og barna skal oppleve trygge, stabile voksne hver dag.  
 
Vi holder oss faglig oppdatert med jevnlig kursing og faglige diskusjoner. Vi har en svært 
stabil personalgruppe, og mange har jobbet hos oss siden oppstart. Vi har pedagoger på alle 
avdelingene. Vi har faste, kjente vikarer. De ansattes trivsel er høy, noe vi tror gjenspeiler 
seg i gode resultater på medarbeiderundersøkelser og brukerundersøkelser til foreldre.  
 
Har du store eller små ting på hjertet? Vårt mål er alltid å ha tid til den lille samtalen i 
hverdagen. Vi er der for dere og barna deres! Kom gjerne innom styrers kontor om du ønsker 
å snakke om noe, eller har spørsmål. Et godt samarbeid med foreldre er viktig for oss! 
 

ORANSJE LIME GUL  BLÅ 

Anette Kate May-Linn Linda H 

Linda G Marilyn Mona Nina Ø 

Laila Torill Marit Jane 

Monica Nina S Marita Liv 

Anita Irene   

Barnehagen har tilretteleggingsmidler i form av ekstraressurs fra kommunen for barn med 

spesielle behov.  

 

Planleggingsdager 

Vi har totalt 5 planleggingsdager I løpet av barnehageåret. Planleggingsdager brukes til 

felles kompetanseheving for våre medarbeidere, utvikling av barnehagens pedagogiske 

innhold, planer, dokumentasjon og evalueringer. Barnehagen er stengt på disse dagene.  

https://laringsverkstedet.no/
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Årshjul  

 

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.  

2018/2019 

14. august 2018 

21. september 2018 

2. november 2018 

31. mai 2019 

28. januar 2019 

Måned Dato Hva 

September 20.09.18 Foreldremøte 

September Uke 38 Brannvernuke 

Oktober 24.10.18 FN - markering 

Desember 05.12.18 Julebord for barna 

Desember 13.12.18 Lucia - markering 

Desember 18.12.18 Nissefest 

Februar 06.02.19 Samefolkets dag 

Februar 12.02.19 Februar fest 

April 03.04.19 Påskefrokost 

Mai 16.05.19 Mai-arrangement  

Juni 05.06.19 Sommeravslutning 

Juni 13.06.19 Foreldremøte nye foreldre 
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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 
 
 
For oss i Læringsverkstedet Bjørnsrud Skog barnehage handler barnehagens innhold og 

oppgaver om å gi barn rom – både i fysisk og psykisk forstand – for å utrykke seg og virke/ 

handle sammen med andre. For oss handler det om å anerkjenne barnet og ha respekt for 

det enkelte barn. Den voksne må ha tid til å aktivt lytte til barna, prøve å forstå deres måte å 

tenke på og ikke minst ha respekt for barnas innspill. Man må ha tid til gode samtaler med 

barna, enkeltvis og i gruppe. I Læringsverkstedet har vi en egen handlingsplan mot mobbing, 

og vi legger stor vekt på at de voksne er aktivt tilstede med barna i lek. På denne måten 

forebygger vi, vi oppdager og kan iverksette tiltak raskt. Det er de voksne har ansvar for å 

lede barn inn på gode spor og de voksnes holdning til mobbing har stor betydning. Derfor 

jobber vi hos oss systematisk med de voksne sin rolle og deres holdninger til mobbing og 

kunnskap om temaet.  

Våre medarbeidere har og tar ansvar for at hvert enkelt barn opplever at de selv og de andre 

i barnegruppen er viktige mennesker som har betydning for fellesskapet i barnehagen. Hvert 

barn er et unikt menneske og skal møtes med respekt for sin person og bakgrunn. Barn med 

dobbel kulturidentitet skal oppleve anerkjennelse og respekt. Minoritetsspråklige barn og deres 

familier er en viktig ressurs i barnehagens arbeid med likeverd, likestilling, åndsfrihet og 

toleranse. 

Vi jobber med mangfold og likeverd ved og: 

• Formidle gode verdier og holdninger som toleranse, respekt, likeverd og inkludering i 
hverdagssituasjoner og samlinger 

• Synliggjøre barnas språk- og kulturbakgrunn i hverdagsaktiviteter og i fysiske 
omgivelser 

• Vektlegger utviklingen av sosial kompetanse og at alle barn skal ha en venn 
• Personalet skal strekke seg etter å møte barn i forhold til individ og ikke kjønn 
• Personalet stopper negativ erting og har nulltoleranse for mobbing 
• Personalet jobber bevisst med hvordan vi møter barn i konflikt 
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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 Læringsverkstedet illustrerer vi vår pedagogikk i form av et tre. I sentrum av treet står barnas 

egenverd, og dette er det som er mest sentralt for oss. Barna skal få en god barndom preget 

av trivsel, vennskap og lek. Alle barn skal bli møtt med empati, oppleve fellesskap, utvikle et 

positivt forhold til seg selv, tro på egne evner og videreutvikle sitt perspektiv på livet og på den 

måten få en god forberedelse til å bli en del av samfunnet.  

Stammen i treet er lek og bevegelse. Hos oss legger vi til rette for at barna skal få god tid til 

lek og bevegelse, gjerne kombinert med hverandre. Gjennom lek lærer barna å ta hensyn til 

hverandre, de lærer å dele, de lærer konfliktløsning, de danner vennskap og latteren sitter løst. 

Barna opplever stor glede og lærer mer enn vi tenker at de gjør. Som professor i kreativitet 

Erik Lerdahl sier «I leken får problemer vinger». Derfor har leken stor plass i vår hverdagen.  

Når vi jobber med vårt pedagogiske konsept, det vil si vårt pedagogiske tre; røttene, stammen 

og bladene så er det en del av hele barnehagehverdagen vår. I samling får vi inn både 

repetisjonsprinsippet, spiralprinsippet, aktiv begrepslæring og interaktive samlinger/grupper. 

Repetisjonsprinsippet er enkelt forklart at vi gjentar samme aktivitet over flere ganger, slik at 

barna får gjentatte erfaringer med samme aktivitet, mens spiralprinsippet er når vi utvider 

aktiviteten og gjør den et hakk vanskeligere slik at barna får progresjon i sin læring og ikke 

stagnerer. Med aktiv begrepslæring legger vi til rette for at barna skal kunne sette ord på ulike 

gjenstander og symboler. Vi har interaktive samlinger og grupper, der barna ikke bare er 

tilskuere, men også aktivt deltagende og påvirker samlingen og gruppene underveis basert på 

deres kunnskap og interesse. Dette gjøres gjennom de to siste røttene, som er aktive voksne 

og fysisk leke- og læringsmiljø. De voksne er aktivt tilstede sammen med barna i deres 

opplevelser, hjelper de å sette ord på det de erfarer og hjelper de å bearbeide inntrykk. Det 

fysiske miljøet i barnehagen vår legger til rette for allsidig lek, med verkstedrom som stimulerer 

til lekende læring og utvikling.  

 

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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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.  

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 ivareta barnas behov for lek 

Barnehagen skal ivareta barnas behov for lek 

Leken skal ha en sentral plass i barnehagen, og lekens egenverdi skal anerkjennes. 

Barnehagen skal gi gode vilkår for lek, vennskap og barnas egen kultur. Leken skal være en 

arena for barnas utvikling og læring, og for sosial og språklig samhandling. Barnehagen skal 

inspirere til og gi rom for ulike typer lek både ute og inne. Barnehagen skal bidra til at alle 

barn kan oppleve glede, humor, spenning og engasjement gjennom lek – alene og sammen 

med andre. 

Rammeplanen 2017 s.9 
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Vi i Læringsverkstedet Bjørnsrud Skog barnehage har som i fjor også i år, lekens egenverdi 

som satsningsområde. Vi er opptatt av lekens egenart og mener at det er et av barnas 

viktigste rom. Lek er først og fremst noe som barna opplever som morsomt og gledefylt. Det 

er barnas måte å være på og i leken kommer barnas egne uttrykk frem. Barna er deltakere i 

viktige samspill, danner vennskap og kan delta i en god arena for å bygge sosial 

kompetanse. Lek skaper glede, kreativitet, motivasjon og overskudd. Å leke er å lære! Den 

læringen som skjer gjennom lek er indremotivert og meningsfull for barnet. Det betyr ikke at 

barna skal leke helt fritt og uforstyrret hele tiden eller uten ytre påvirkning av voksne. Tvert 

imot ønsker vi voksne som kommer mer på banen og som deltar aktivt i lek sammen med 

barna. De voksne skal legge til rette for et godt lekemiljø og ha fokus på barns medvirkning i 

den prosessen. I år ønsker vi å rette et ekstra fokus på barnas utelek. Gjennom å være 

aktive voksne i utetiden vil vi bidra til å lage nysgjerrighet og undring sammen med barna, 

lekelyst å glede! De voksne skal bli enda bedre på å bidra inn i barnas lek og gjør 

lekemateriell tilgjengelig. Alt som kan gjøres inne kan også gjøres ute. De voksne er ekstra 

lydhøre for barnas utspill og er med på å veilede slik at uheldige samspillsmønster ikke fester 

seg.  

 

Aktive voksne i barnas utelek 

 

MÅL: 

 

• De voksne er tilstede fysisk og psykisk, samt aktive i uteleken som fremmer barnas 

lekelyst og glede 

 

Prosessmål: 

 

• De voksne skal legge til rette for et variert lekemiljø ute og sette i gang og delta i 

forskjellige type lek 

 

• De voksne skal ta med aktiviteter ut og ha fokus på realfag, der vi undrer og utforsker 

naturfaglige fenomener sammen med barna 

 

• De voksne skal være aktive i utetiden slik at uheldige samspillsmønster forebygges 

og ikke fester seg’ 

 

Vurdering av satsningsområdet 

 

HVA 

 

HVEM 

 

NÅR 

 

HVORDAN 

 

 

Personalet 2 g. pr. år 

 

Pedagogikk treet (trafikklys) 
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AKTIVE VOKSNE I 

BARNAS UTELEK  

Jevnlig 

 

 

 

1 g. pr. år 

IGP. Refleksjonsspørsmål og 

veiledning. Pedagogisk 

dokumentasjon og 

praksisfortellinger  

Kartlegging av relasjoner 

Evalueringsskjema 

Foreldrene 1 g. pr. år 

1 g. pr. år 

Jevnlig 

Brukerundersøkelse 

Foreldremøte, SU møte 

Spontane tilbakemeldinger 
og ytringer, foreldresamtaler 

Barna Jevnlig I form av ytringer gjennom 

kroppsspråk, spontane 

verbale/non verbale ytringer, 

barnesamtaler, bilder og 

konkreter og refleksjoner 

rundt disse. 

 

 

Realfag 

Eidsvoll kommune er en realfagskommune. Det vil si at vi deltar i et realfagsprosjekt i regi av 

utdanningsdirektoratet. Målgruppen er barn i alderen 4-9 år. Prosjektet startet opp i august 

2016. Det er en spennende satsning med fokus på skaperglede, undring og utforskertrang. 

Dette relaterer direkte til Rammeplan for barnehagen, - ved fagområdene «Natur, miljø og 

teknologi» og «Antall, rom og form» (s. 47). Deltakere i prosjektet er realfagsansvarlige fra 

hver barnehage og skole. De danner et lærende nettverk, der erfaringsutveksling og 

kunnskap deles. Samt at de har utarbeidet en lokal realfagstrategi.  

I Læringsverkstedet Bjørnsrud Skog barnehage, har vi knyttet prosjektet til vår natur- og 

mattedag, samt vårt hovedsatsningsområde – uteleken. Vi har startet opp med forskerdag 

der vi har fokus på å utforske og undre oss over naturfaglige fenomener. Vi har fokus på 

hvordan vi kan bli enda bedre til å bruke matematiske begreper i samtaler med barna og vi 

har lagd en perm med tips og ideer til aktiviteter og eksperimenter. Det blir mye fokus på 

realfag ved naturdagen vår. Barna får mye tid til lek, utforskning og undring, her følger vi vår 

progresjonsplan innenfor fagdagen natur. Eksempler på dette er at vi studerer og blir kjent 

med årstider, dyr og planter. Benytter oss av materialet i skogen til å for eksempel lage hytter 

eller landart. Vi er opptatt av bærekraftig utvikling og tar alltid barna med på å resirkulere 

avfall vi sorterer. Som plast, glass og metall. Det sorterer på Kiwi sin gjenvinningsstasjon 

som har nær beliggenhet til barnehagen. 

 

Vi knytter realfagssatsningen sammen med hvordan vi har språksatsningen, samarbeidet 

med språkveileder, samt barnehagens satsningsområde lek.  

Barnehagen følger også kommunens plan for  

• Lese- og skriveopplæring.  

• Overgang barnehage og skole. 

• Språkveiledning blant personal for å heve kompetansen rundt minoritetsspråklige 

• Det er mitt valg, Lions 
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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  

Hjerteprogrammet i Læringsverkstedet ivaretar barns rett til medvirkning i barnehagen. 
Hjerteprogrammet skal gjennomsyre alt vi gjør i barnehagen og skal leves av de voksne. 
Hvert enkelt barn skal oppleve å bli sett, hørt og forstått av anerkjennende, tydelige og 
ansvarsfulle voksne. Når vi tar barnas uttrykk på alvor og er i aktiv dialog med barna, håper 
vi barna opplever innflytelse. 
Gjennom barnesamtaler og intervjuer skal barna få være med å planlegge og evaluere 
hverdagen i barnehagen. 
 

Hvordan vi jobber med barns medvirkning hos oss: 
For oss er barns medvirkning å anerkjenne barnet og ha respekt for det enkelte barn. Vi 
overlater ikke det fulle og hele ansvaret, men den voksne og barnet tar ansvar sammen. Vi 
spør ikke barna om hva de vil dersom vi ikke har mulighet til å ta konsekvensen av deres 
svar. Hvordan tilrettelegger for at barna, enten dem er 1 eller 6 år, skal få medvirke i 
hverdagen? Den voksne må ha tid til å lytte til barna, prøve å forstå deres måte å tenke på 
og ikke minst ha respekt for barnas innspill. Man må ha tid til gode samtaler med barna, 
enkeltvis og i gruppe. Noen bruker skjema for barnesamtaler for å ivareta den enkelte.  
Den voksne må ha en åpen innstilling, slik at en ser muligheter og ikke begrensninger. 
Samtidig må en være realistisk og tydelig. Man kan ikke si nei til barnas ideer bare fordi det 
er lettest. Samtidig så må en si nei noen ganger fordi det er ikke alt barna skal eller bør 
bestemme. Eksempelvis kan en nevne forhold som har med sikkerhet å gjøre eller forhold 
som går utover andre. 

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  
På individnivå skal barnehagen legge til rette for at foreldrene og barnehagen jevnlig kan 

utveksle observasjoner og vurderinger knyttet til enkeltbarnets helse, trivsel, erfaringer, 

utvikling og læring. Barnehagen skal begrunne sine vurderinger overfor foreldrene og ta 

hensyn til foreldrenes synspunkter. Samarbeidet skal sikre at foreldrene får medvirke til den 

individuelle tilretteleggingen av tilbudet. Både foreldrene og personalet må forholde seg til at 

barnehagen har et samfunnsmandat og verdigrunnlag som det er barnehagens oppgave å 

forvalte. Barnehagen må tilstrebe at barnet ikke kommer i lojalitetskonflikt mellom hjemmet 

og barnehagen.  

Rammeplanen 2017 s.12 

 



 

 

 

14 

Som foresatt hos oss skal du: 

 

• Oppleve barnehagen som et trygt sted å være, med et pedagogisk tilbud av 

god kvalitet som foregår i nært samarbeid med deg/dere 

• Oppleve en hverdag som er preget av trivsel, glede, humor og trygghet. 

• Oppleve et personale som møter deg med åpenhet, respekt og romslighet. 

• Oppleve et miljø der foresatte møtes, og barnehagen er en arena for 

nettverksbygging. 

 

Dette oppnår vi gjennom: 

 

• Foreldremøter 

• Foreldresamtaler. Vi har to ordinære samtaler i løpet av året. Ved ønske og behov 

avtaler vi samtaler utover disse. 

• Daglig informasjon ved at foreldre og personal tar seg tid til den lille praten ved levering 

og henting 

• Dagen i dag: på hver base er det en tavle med informasjon om hva hverdagen har 

inneholdt av aktiviteter. Fremvisning av bilder vil også forekomme.  

• I løpet av året legger vi til rette for ulike tilstelninger for uformelle treff. Eksempel på 

dette er foreldrekaffe, påskefrokost, sommeravslutning, lucia++ 

• Foresatte kan låne/leie barnehagen til bursdager til sine barnehagebarn. Barnehagen 

kan lånes gratis dersom det er inkluderende barnebursdager, det vil si: 

a) Hele avdeling 

b) Årskull på egen avdeling 

c) Årskull begge avdelinger 

d) Rene kjønnsgrupper egen avdeling/begge avdelinger 

 

Skal bursdagsinvitasjoner deles ut i barnehagen gjelder samme prinsippene og at 

invitasjonene gis til personalet slik at de får levert de ut.  
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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 

Når barnet begynner 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 rom slik at 

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

Når barnet begynner i barnehagen, skal personalet sørge for tett oppfølging den første tiden 

slik at barnet kan oppleve tilhørighet og trygghet til å leke, utforske og lære. 

 Rammeplanen 2017.s 13      

 
I Læringsverkstedet er vi opptatt av at barnet og foreldrene skal føle seg velkommen og møte 
et kompetent og imøtekommende personale allerede fra den dagen man vurderer å søke plass 
hos oss. Vi tar imot besøk og viser gjerne frem barnehagen. 
 
Overgangen fra hjem til barnehage starter allerede før fysisk oppstart. Kanskje ønsker dere å 
komme på besøk før? Det vil også komme informasjon og velkomstbrev i posten i god tid før 
oppstart. I juni arrangerer vi foreldremøte for foresatte som har barn som skal begynne i 
barnehage. Kjennskap til barnehagen og personale kan lette tilvenning både for barn og 
foreldre. Vi anbefaler å søke plass i god tid før oppstart. Målet er at barnet skal få en trygg og 
god start i barnehagen for å forebygge at barnet senere føler seg utrygg og engstelig.  
 
Vi i Læringsverkstedet Bjørnsrud Skog barnehage er opptatt av barns tilknytning til de 

voksne i barnehagen. En god tilknytning danner en trygg base slik at barnet kan utforske 

verden og lære. Foreldrene er barnets primære, nære omsorgspersoner. For å få til en god 

tilknytning så er det avhengig av nære omsorgspersoner som klarer å fange opp og gi 

respons på barnets signaler. Når små barn begynner i barnehagen har mange av de kun 

vært sammen med foreldrene sine eller andre nære omsorgspersoner. Derfor er det helt 

naturlig at barna reagerer når de blir forlatt i barnehagen ved tilvenning. Barnehagen skal nå 

bli barnets andre trygge base og gi barna trygghet og omsorg, og barna skal bli møtt av 

mange nye inntrykk uten foreldrene rundt seg. Hos oss har de ansatte god kunnskap om 

hvordan vi gjør barnas tilvenning og tilknytning så god som mulig. Det handler om å være 

tilstede for barna både fysisk og følelsesmessig. De voksne oppholder seg mest på gulvet 

der de får best øyenkontakt med barna og alltid har et fang tilgjengelig. Tilvenningsfasen for 

barna som skal begynne i barnehage er veldig individuell. Det er viktig å huske at ingen barn 

er like, og at vaner og trygghet er viktig for en god tilvenning. Vi er opptatt av at barnet, og 

foreldrene, skal føle seg velkomne og møte et kompetent personale. Alle barna som 

begynner har en egen kontaktperson. Denne kontaktpersonen passer på at barnet blir fulgt 

ekstra godt opp i tilvenningsperioden.  

 

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. 
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Overgangen fra småbarnsavdeling til storbarnsavdeling er for mange barn og foreldre en 

milepæl. Ingen barn er like og behovene ved overgangen er derfor individuell. Vaner, 

forutsigbarhet og trygghet er viktig for en god tilvenning og noen barn trenger en lengre 

tilvenning enn andre.  

Vi starter tilvenning til stor avdeling i mai. Da kommer de barna som skal begynne på stor 

opp på besøk og er hos oss i tidsrommet ca. 09.30 – 11.00. De blir kjent med de andre barna 

og de voksne på avdelingen, og hvordan avdelingen oppe fungerer. En kjent voksen fra 

barnets tilhørende avdeling blir med i tilvenningen. Slik at barna kan bli kjent og kan utforske 

det nye miljøet med en trygghetsperson i nærheten. Foreldrene får et skriv om hvilken 

avdeling barna deres skal gå på og blir ønsket velkommen. 

 

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 legger til rette for at det siste årete før skolestart er innholdsrikt og lærerikt, sosialt og 
morsomt. Barna skal få ta avskjed med barnehagen på en god måte og glede seg til å 
skolestart. Vi følger så langt som mulig kommunens vedtatte planer for overgang 
barnehage/skole. 
 
I Læringsverkstedets arbeid med overgang fra barnehage til skole inngår følgende: 

• Bidra til et helhetlig opplæringsløp for hvert enkelt barn med god sammenheng og 
overgang fra barnehage til skole. 

• Tilrettelagte for barn med særskilte behov  

• Tilrettelegge for minoritetsspråklige barn. 

• Avtale og gjennomføre skolebesøk   

• Egne opplegg for de eldste barna som gjør det spesielt å være i førskolegruppa. 

 
 
I våre barnehager er de eldste med i en felles gruppe for alle skolestarterne. Megaklubben hos 

oss på Bjørnsrud Skog jobber med gruppeaktiviteter som styrker samarbeid, lære av 

hverandre og hjelpe hverandre. Hovedfokuset vil være på sosial kompetanse og «klare selv», 

som er viktige erfaringer å ta med seg inn i skolehverdagen. Megaklubben reiser på utflukter 

og har overnatting i barnehagen. De danner også et Hjertekor. 

 

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. 
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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). 

Det pedagogiske arbeidet skal vurderes – det vil si beskrives, analyseres og fortolkes ut fra 

barnehagens planer, barnehageloven og rammeplanen. Systematisk vurdering legger 

grunnlag for utvikling av barnehagen som en lærende organisasjon. 

Det gjøres kvartalsvis evalueringer av det pedagogiske treet og våre måleparametere. 

I Læringsverkstedet Bjørnsrud Skog barnehage er våre vurderingsformer av barnehagens 
arbeid blant annet refleksjon over arbeidet på avdelings- og personalmøter, refleksjon over 
arbeidet gjennom veiledning, pedagogisk dokumentasjon, vurdering i forbindelse med 
månedsrapport og månedsplan, medarbeiderundersøkelser og medarbeidersamtaler. Vi tar 
også med foreldrene sine vurderingsformer når vi evaluerer arbeidet i barnehagen som 
spontane ytringer og tilbakemeldinger til personalet i hverdagen, ytringer på foreldremøter og 
foreldresamtaler, formelle organer som foreldreråd og samarbeidsutvalg og 
brukerundersøkelse. Barnas vurderingsformer er også med når vi evaluerer. I form av 
ytringer gjennom kroppsspråk, spontane verbale/non verbale ytringer, barnesamtaler, bilder 
og konkreter og refleksjoner rundt disse. 

 

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, 

Progresjonsplan 
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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.  

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. 
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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 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. 

 

I Læringsverkstedet Bjørnsrud Skog har vi i en lang periode jobbet med kosthold og hygiene. 

Ved å vise gode, positive holdninger og spise sammen med barna kan vi voksne påvirke 

barnet til å delta aktivt til sitt eget kosthold. Det viktigste budskapet er involvering. Barna får 

være med på å lage mat, involvering i tilrettelegging, tillaging og presentasjon. Det er vår 

oppgave som voksne å gi barna kunnskap om hvor maten kommer fra, hvorfor den er god og 

hva den gjør med oss. Stor variasjon i smaker, kan gjøre at barna søker større variasjon når 

de blir voksne. Vi lager øvelser sammen med barna slik at de blir bevisste på de ulike 

grunnsmakene og lar barna ordlegge opplevelsene sine. Mat er fellesskap, mat er kultur, 

maten har egenskaper som smak, lukt, utseende, farge, tekstur/konsistens, temperatur og 

lyd. Å lære å bruke sansene og sette ord på opplevelsene. 

Vår læringsvenn Hjertrud inviterer til gode samtaler rundt måltidet og Telle-Tariq hjelper oss 

å telle, dekke på bord og måle opp riktige mengder. Leke-Liv synes også det er utrolig 

spennende å få lov til å være med å prøve ut nye smaker. Hva er forskjellen på en kokt 

gulrot og en rå? Er konsistens og smak annerledes?  

Under dette barnehageåret skal vi ha ekstra fokus på det sosiale rundt måltidet. Den sosiale 

settingen er viktig. Ro, delaktighet og samvær med andre barn og de voksne står sentralt. 
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