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Barnehagens samfunnsmandat 
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  
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  

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 Hva legger vår barnehage i dette? 
Vi skal være  
«Leken og ambisiøs». 

Medarbeidere som byr på seg selv og har det moro 
sammen med barna og hverandre.  
Å la seg rive med i lekens fantasifulle verden, med 
engasjement og evnen til å ivareta her-og-nå-situasjonen 
barna befinner seg i.  
 
Å være ambisiøs tenker vi handler om å tørre å tenke store 
tanker og målsetninger rundt den jobben vi gjør med barna, 
hver dag. 
 

Vi skal være  
«Raus og tydelig». 

Vi vil møte hvert enkelt individ ut fra sitt ståsted, slik at alle 
blir gitt de beste muligheter. 
 
Tydelighet for oss er rammer og retningslinjer som skal 
gjøre det trygt i møte med barn og foreldre. 
 

https://laringsverkstedet.no/
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Borre Student- og Idrettsbarnehage 
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. 

 

o Barnehagen har 58 barn fordelt på 4 avdelinger;  
to småbarnsavdelinger for barn i alderen 1- 3 år, og to avdelinger for barn i 
alderen 3- 6 år. 

o Alle avdelingene er plassert inntil en felles gymsal som kan åpnes opp til en 
stor sal, eller deles i fire mindre saler. I tillegg har hver avdeling sitt 
grupperom, der barna kan tilbys rolige aktiviteter. 

o Det serveres tre måltider pr. dag i barnehagen; frokost, lunsj og et lett 
ettermiddagsmåltid. Vi serverer varm lunsj en gang i uka. 

o Vi har en stor spisesal, der vi spiser lunsj. De aller yngste barna spiser lunsj 
inne på sine grupperom, for å få mest mulig ro under måltidene sine. 

o Personalet samarbeider på tvers av avdelingene på morgen og ettermiddag, 
og på denne måten blir barna godt kjent med alle voksne som jobber i 
barnehagen. 

o Barnehagen er partnerbarnehage med Universitetet i sørøst- Norge, noe som 
innebærer at vi har barnehagelærerstudenter i praksis ulike perioder av året. 

o Barnehagen flyttet inn i nytt bygg september 2016, og ligger i flotte omgivelser 
på Borre i Horten kommune.  
Her har barnehagen utsikt over Borrevannet, nærhet til historiske 
Borrehaugene, stranda, samt Fogdeskogen med vernet naturreservat rundt 
Adaltjern.  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

                          Det er gode muligheter til boltrelek på ski rundt barnehagen. 
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Læringsverkstedet idrettsbarnehage 
Fagområde kropp, bevegelse, mat og helse 
Fagområde Kropp, bevegelse, mat og helse står sentralt i idrettsbarnehagene, og vi har som 

ambisjon å være ledende på dette området. Idrettsbarnehage vil at barn skal bli trygge på 

seg selv gjennom fokus på bevegelsesglede, sunt kosthold og gode holdninger. 

Grunnlaget for gode vaner dannes tidlig i barndommen (Ommundsen, 2008.)  

Ved at barn opplever glede og mestring av å være i bevegelse, samt gjennom variert og sunt 
kosthold, vil sjansen være større for at barna tar med seg de gode vanene videre i livet. Det 
er ikke nok i seg selv at barn deltar i fysisk aktiv i lek, og får servert sunn mat, det krever at vi 
jobber med det på en slik måte at barna blir indre motivert, og får gode opplevelser innenfor 
fysisk aktivitet og kosthold. Vi har ikke fokus på rene idretter, men arbeider ut fra metoden 
«pedagogisk idrett», hvor vi bruker elementer fra idrett, lek og bevegelse for å nå våre 
pedagogiske mål. 
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Pedagogisk idrett som metode 
Pedagogisk idrett er en metode som baserer seg på at barn lærer og utvikler seg gjennom å 
bruke kroppen. For å jobbe med Rammeplanens målsetninger, bruker vi pedagogisk idrett. 

Pedagogisk idrett handler om at vi bruker idrett, lek og bevegelse for å jobbe mot våre mål.  

Idrett, lek og bevegelse er elementer som overlapper hverandre, og som ikke skal sees 
isolert, vi skal bruke elementer fra alle tre boksene i våre aktiviteter. 

 
 

Bevegelsessirkelen  
Bevegelsessirkelen synliggjør hvordan idrettsbarnehagene gjennom fire perioder i året, 

legger til rette for varierte aktiviteter for barna. Dette sikrer stimulering og bruk av alle 

sansene, motoriske og koordinative ferdigheter. Barn bruker hele sanseapparatet, bevegelse 

og koordinasjon i alt de foretar seg. Bevegelsessirkelen ivaretar ferdigheter som er 

grunnleggende i barns vekst og utvikling samt sikrer variasjon, repetisjon og progresjon. 
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Mål Idrettsbarnehage: 
Barna skal oppleve bevegelsesglede og matglede i barnehagehverdagen.  

 

Matglede gjennom et godt måltid:  
Læringsverkstedets 

barnehager skal være en 

arena hvor barn får 

oppleve matglede og 

matkultur.  

I samarbeid med 

Ryfylkekokken Frode 

Selvaag og Arne Brimi har 

vi utviklet «Et godt måltid,»  

der vi har fokus på et sunt 

og variert kosthold, norsk 

kulturtradisjon og en 

hyggelig atmosfære. 

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. 

 

 

 

 

 

• Vi prioriterer tilstedeværende voksne, som sitter sammen med barna for å legge til 
rette for ro og trivsel rundt matbordet.  

• Når nye matretter introduseres, er vi opptatt av at voksne skal fremsnakke maten 
som serveres. Barn trenger tid på «å venne seg til nye smaker,» og det å venne seg 
til er begreper som barna etter hvert blir kjent med i de eldste barnegruppene.  

• Barna får delta med å tilberede mat, dekke bord og delta i opprydding i etterkant.  

• Vi serverer allsidig, sunn og god mat, bestående av varmmat en gang i uken, brød 
med variert pålegg, havregrøt, frukt, bær og grønnsaker.  
De eldste barna har ukentlig med seg varmmat på tur, så lenge været tillater det.  

• Måltidene er en hyggelig og sosial arena, hvor vi legger til rette for gode samtaler. 
Samtalene gir en unik mulighet for barna til å lære seg ord og begreper, ved at vi 
benevner ord som kopp, tallerken og kniv. Hos de eldre barna har vi også fokus på at 
barna ved bruk av språket skal kunne si «Petter, kan du sende meg melken» eller 
«Jeg er mett i magen». 

• Prøve, øve, mestre er sentralt også under måltidet og vi ønsker at barna skal få delta 
aktivt før, under og etter. Den beste måten å tilegne seg erfaring er når vi selv aktivt 
kan bruke kroppen til å utføre det vi skal. Det er derfor viktig at barna får spise både 
med og uten bestikk, forsyne seg selv, helle i drikke, smøre mat, drikke fra kopp og 
sende til hverandre.  
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Bevegelsesglede: 
• Tilgjengelig rom og materiell skal være tilrettelagt og innby til fysisk aktivitet.  

• Barn beveger seg naturlig i leken, det er derfor viktig at vi har aktive voksne som gir 
barn tid, rom og er gode på å tilrettelegge for variert bevegelsesglede hver dag.  

• Vi legger til rette for at barn skal oppleve mestring, ved at aktivitetene og lekene 
tilpasses barnas interesse og forutsetninger. Det vil derfor være ulikt hvilke aktiviteter 
en treåring og en femåring deltar i. For de aller yngste, vil mange bevegelser erfares 
og utprøves for aller første gang. For eldre barn vil opplevelsen av å øve på ting en 
ikke mestrer, kunne oppleves som motiverende, dersom vi voksne er tilstede og og 
støtter underveis. Vi må ta utgangspunkt i hvert enkelt barns ståsted.  

• Tilstedeværende voksne skal gi barna mestringsopplevelser ved å være aktive, 
engasjerte. Vi må være gode rollemodeller, hvor kropp imiterer kropp. Barn gjør som 
vi gjør! 

• Vi jobber etter en bevissthet rundt at motoriske ferdigheter, koordinative egenskaper 
og sanser er fordelt over fire perioder i løpet av året. Vi sikrer da at barna opplever 
allsidighet og variasjon. Dette synliggjøres i bevegelsessirkelen. Vi avslutter hver 
periode med en aktivitetsdag som er felles for hele huset.  
 

Læringsverkstedets satsningsområder 
 
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 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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Aktive voksne 
For oss i idrettsbarnehagene betyr det å være en aktiv voksen at vi skal være 
tilstedeværende voksne – og være en begeistringssmitter.  
Å være en aktiv og tilstedeværende voksne handler om at barna skal bli møtt der barna er, 
og vi skal være tilstede både fysisk og mentalt i samspill med barna. Dette kaller vi i 
Idrettsbarnehage å være en aktiv voksen. De voksne må derfor være tilstedeværende med 
hele kroppen, vi må være aktive voksne som er engasjert i det vi gjør.  
Vi sier at kropp imiterer kropp. Dette betyr at de voksne skal være bevisste seg selv som 
rollemodeller, også kroppslig. Vi skal være begeistringssmittere både for barn, kollegaer og 
foresatte, og utsagnet «Det hørtes gøy ut, det har jeg lyst til å være med på», skal 
gjenkjenne oss. 
 

Barnehagens satsingsområde 2018- 2019 
Vi erfarer at barna er opptatt av nærmiljøet og eget nabolag her på Borre, og ønsker derfor å 
ha et enda større fokus på dette. Gjennom aktivt å benytte nærmiljøet, ønsker vi å ha dette 
som utgangspunkt for ulike tema- og prosjektarbeid gjennom året. Barnehagens nærmeste 
naboer er et sykehjem og en ungdomsskole, og vi tenker disse kan tilføre hverandre 
gjensidig verdi.  
Borre er også et område med sterke nasjonale kulturhistoriske tradisjoner. Her ligger 
Borreparken med flere gravhauger fra Vikingtiden, et populært turområde som innbyr til lek 
og aktiviteter. En finner samfunnsinstitusjoner som kirke og Universitet, Fogdeskogen med 
Adaltjern som er et vernet naturreservat, samt Borrestranda og båthavn. I tillegg har vi 
nærheten til Åsgårdstrand der kunstmaler Edvard Munch bodde i deler av sitt voksne liv.   
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Nærmiljøet i Borre tilbyr dermed et mangfold av muligheter for nærmere utforskning, 
fordypning, undring og samtaler med barna. Dette vil vi i større grad jobbe tema- og 
prosjektrettet inn mot, og det vil være naturlig å kunne knytte inn alle Rammeplanens 
fagområder. Det vil være ulikt hvilke deler av nærområdet de 4 avdelingene velger å ta 
utgangspunkt i og fordype seg i gjennom året, da dette vil henge sammen med barnas 
interessefelt og alder. 
 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

Barnehagens arbeid med verdigrunnlag, formål og innhold  
Barnehagen ivaretar rammeplanens føringer gjennom vår fortolkning av innholdet i 

rammeplanen. Her beskriver vi hvordan vi aktivt jobber med verdigrunnlaget og innholdet. 

Likestilling og likeverd  
I barnehagen er det viktig at alle barn skal alle oppleve å bli gitt de samme muligheter, og 

kjenne følelsen av at alle har lik verdi. 
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Læringsverkstedet har en egen handlingsplan 

mot mobbing og krenkende atferd som vi 

jobber med kontinuerlig, og som ligger til grunn 

for vårt arbeid inn mot dette temaet. Rause og 

tydelige medarbeidere er en viktig forutsetning 

for å skape et varmt og inkluderende sosialt 

miljø hvor barna er aktive deltakere. Som gode 

rollemodeller skal våre medarbeidere også 

legge til rette for at barn får utvikle sosial 

kompetanse, erfare og lære gode relasjoner. 

Personalet skal være tydelig i forhold til 

grenser og hva som ansees som akseptabel 

adferd, relatert til nulltoleranse mot mobbing.  

Våre medarbeidere skal kjenne til betydningen av god relasjonskompetanse, og samtidig 

kunne reflektere rundt egen relasjon til barna. Voksne som er anerkjennende, tydelige og 

bevisst sine handlinger er gode rollemodeller. De bidrar til at barna får tro på seg selv, og 

rom til å vokse og utvikle seg til å bli den beste utgaven av seg selv. Et nært og godt samspill 

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

grupper. Arbeidet som gjøres må ha en faglig forankring, og personalet må ha kompetanse 

om barns utvikling og hva som bidrar til et godt og utviklende læringsmiljø for barn. 

Våre tiltak for å jobbe med dette: 

• Vi voksne skal være gode rollemodeller, ikke bare i ord vi sier, men også i 

handlinger vi gjør. Dette er viktig at alle voksenpersoner rundt barn er bevisste 

på, både i barnehagen, hjemme eller på andre arenaer. 

• Vi benytter materiell som er kjønnsnøytralt, da vi er opptatt av å gi gutter og 

jenter like muligheter i barnehagen. 

• I kommunikasjon med barna er vi bevisste hvilke ord vi bruker til gutter og jenter. 

Her ønsker vi å unngå å karakterisere gutter som «tøffe og sterke» og jenter som 

«søte og snille,» for ikke å forsterke kjønnsinndelingen som i stor grad preger 

dagens samfunn. 

• Gripe inn ved uønskede handlinger og krekende adferd. For de barna som har 
språk, gir vi barna muligheter til å snakke om situasjonen som skjedde. 

• Refleksjonsspørsmål fra vår Handlingsplan mot mobbing og krenkende adferd, 

tas jevnlig opp til drøfting på gruppemøter gjennom hele året for å sikre at vi 

jobber kontinuerlig med dette.  

 

Demokrati, mangfold og gjensidig respekt 
Vi møter alle barn som enkeltindivider, men er samtidig opptatt av å lære barna å tilpasse 

seg en større gruppe. Å lære seg enkle demokratiske prinsipper som å respektere andres 

meninger og valg, mener vi er viktig å få kjennskap til når en vokser opp i et demokratisk 

samfunn som Norge. 

Det viktig at vi som voksenpersoner er tilstede i barnas lek, veileder eller gir gode 

alternativer. For de eldre barna tenker vi at det er viktig at barna selv gis muligheter til å 

komme med løsninger. Vi tenker det er lærerikt å avvente å gripe inn, for å ordne opp i 

hindringer eller uenigheter barna imellom, og heller observere tett hva barna finner på av 
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løsninger selv. Ofte kommer barn med gode løsninger selv, hvis vi voksne inviterer til det.  

Her er det selvsagt viktig at vi voksne er tilstedeværende og lyttende til hva barn sier seg 

imellom, slik at det ikke er "den sterkestes rett" som gjelder.  Disse erfaringene barna gjør 

seg gjennom lek og samhandling, vil gjøre dem bedre rustet til å møte utfordringer som livet 

kan by på.   

Barnehagen er et lite samfunn på lik linje med at hele Norge er et storsamfunn. I barnehagen 

møter barna flere språk, ulike familiesammensetninger, (enslige foreldre, foreldre av samme 

kjønn, foreldre fra ulike land, storfamilien, mine og dine og våre barn m.m.) samt ulike 

kulturer og tradisjoner. Vi ser på det kulturelle mangfoldet som en stor ressurs. Hos oss skal 

det være et inkluderende miljø hvor ulike individer og ulike kulturelle ytringer møtes i respekt 

for det som er forskjellig. 

Våre tiltak for å jobbe med dette: 

• Barn som inviteres til å finne demokratiske løsninger sammen med andre barn, blir 

gjerne gode på det.  

• For å få et bredere innblikk i ulike tradisjoner og kulturer som befinner seg i 

barnegruppene, er vi opptatt av et nært samarbeid med barnas hjem. Vi feirer ingen 

høytider i barnehagen, men vi markerer enkelte av dem i form av tradisjonelle leker, 

sang, musikk, nasjonaldrakter eller matretter som enkelte familier vil bidra med eller 

vise frem.  

 

Bærekraftig utvikling 
Brundtland-kommisjonen definerte bærekraftig utvikling på 

følgende måte:  

«En utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å 

ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å 

tilfredsstille sine behov.»  

(Verdenskommisjonen for miljø og utvikling, 1987.) 

For barnehagens del tenker vi det handler om å legge 

grunnlag for barnas evne til å tenke kritisk, handle etisk og 

vise solidaritet. Barna skal gjøre erfaringer med å gi 

omsorg og ta vare på omgivelsene og naturen. Det handler 

også om å leve i samsvar med, nyttiggjøre seg av og høste 

av naturen.  

Bærekraftig utvikling er en forutsetning for å ta vare på livet 

på jorden slik vi kjenner det, og det å fremme verdier, 

holdninger og praksis rundt for eksempel forbruk og 

kildesortering kan være en liten og viktig del av dette.  

Våre tiltak for å jobbe med dette: 

• Ukentlige turer i naturen, der vi studerer og snakker om dyr- og planter, og deres 

vilkår i naturen. 

• Vi sår, planter og høster sammen med de eldste barna, som et ledd i å få kjennskap 

til hvor maten vi spiser kommer fra. 

• Vi deltar årlig i solidaritetsaksjonen Forut, der barna får kjennskap til kultur og levekår 

i andre deler av verden.  

• Barnehagen kildesorterer, og jobber med bevissthet rundt dette også overfor barna. 
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• Barnehagen har gode erfaringer med å benytte udefinert materiell, eller 

gjenbruksmateriell i aktiviteter med barna.  

• De eldste deltar på Strandryddedagen, der vi har et ekstra fokus på avfall i naturen. 

Livsmestring og helse 

Barnehagen jobber aktivt for å bidra til at barna opplever trivsel, livsglede, mestring og 

følelsen av egenverd. Vi jobber helsefremmende, gjennom å gi barna gode vaner de kan ta 

med seg videre i livet.  

Når barna starter i barnehagen er det mange ting de opplever og erfarer for første gang. Her 

er det viktig at vi som voksenpersoner er tilstede for dem, gir dem svar på spørsmål og 

undrer oss sammen med dem. Barna vil gjennom oppveksten møte både motgang og 

medgang, og må forholde seg til å håndtere sine egne følelser gjennom disse møtene. Det er 

vårt ansvar å gi alle barn følelsen av å bli respektert, bli sett og hørt uavhengig av barnets 

forutsetninger, bakgrunn eller familiesammensetning. Vi skal hjelpe barna til å utvikle en 

positiv holdning til seg selv som menneske, ved å bygge på barnas forståelse av likeverd og 

anerkjennelse.    

Våre tiltak for å jobbe med dette: 

• Gjennom å bruke kroppen til å erfare og lære, gis alle mulighet til å oppleve positiv 

mestring, i eget tempo og ut fra egne forutsetninger. Vi benytter det vi kaller 

«Pedagogisk bakdør» for å kunne tilpasse enhver aktivitet til hvert enkelt barns 

ståsted der og da. Dette bidrar ofte til å gi god mestringsfølelse for barnet.  

• Ved at voksne har en anerkjennende holdning og væremåte, kan en bekrefte barnets 

følelse der og da, samtidig som en veileder barnet videre til å finne en grei løsning i 

situasjonen.  

• Gjennom både planlagte aktiviteter og lek vil barna få muligheter til å prøve ut ulike 

sider ved samspill, fellesskap og vennskap. 

 

 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

  

                                     Felles prosjekter ute kan gi fint samspill og verdifull læring 

Danning gjennom omsorg, lek og læring   
For oss handler danning i hovedsak om å gi barn mulighet til å utvikle sine kunnskaper eller 
ferdigheter, slik at de videre i livet kan gjøre etisk begrunnede valg. Gjennom utforsking og 
samtale om verden og situasjoner skaffer barn seg kunnskap og innsikt på mange områder. 
Å gjøre både positive eller negative erfaringer rundt ulike ting, og å kjenne på hvordan det 

føles på godt og vondt, er viktig læring å ta med seg videre i livet. Danning er derfor en 
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livslang prosess som er tett sammenvevd med og danner grunnlaget for omsorg, lek og 

læring. Gjennom felles opplevelser ønsker vi å gi verdifulle barndomsminner og bidra positivt 

i barnets danningsprosess.  

I Borre student- og idrettsbarnehage har leken et stort fokus, og vi arbeider mot at alle barna 
skal oppleve glede og mestring gjennom leken. Barna skal møte aktive voksne som er 
rollemodeller og støttespillere i barnas lek. For at barna skal bli trygge på seg selv, er det 
viktig at rammene rundt barnas lek er godt tilrettelagt for utviklingen av sosial kompetanse. 

Våre tiltak for å jobbe med dette 

• Gjennom Pedagogisk idrett som metode jobber vi med danning, lek, læring og 

omsorg gjennom hele barnehagedagen. Vi lar barnet erfare nye ting gjennom å bruke 

kroppen, ved at de i alle hverdagssituasjoner gis rom for å prøve, øve og mestre. 

Pedagogisk idrett handler om at vi bruker idrett, lek og bevegelse for å jobbe mot 

ønskede mål.  

• Personalet arbeider for et miljø som ikke bare gjør barna til mottakere av omsorg, 

men som også verdsetter barnas egne omsorgshandlinger 

• Vi er omsorgsfulle og tydelige voksne tilstede sammen med barna, og deler de 

daglige, små opplevelsene. Ved at vi er tilstede, leker, ler, og undrer oss sammen 

med barna, mener vi at trygghet og gode læringssituasjoner skapes.  

• Vi viser barnet omsorg ved å se, være nær, ta varsomt på, trøste og vise at vi bryr 

oss om barnet. Vi viser også omsorg ved å anerkjenne barnets følelser, ta barnas 

innspill på alvor og yte dem respekt og rettferdighet.   

• For en del barn er det viktig å få forklaringer og beskjeder i god tid i forkant av at ting 

skal skje. Da må vi gi dem denne tiden. Omsorg er også å sette tydelige grenser og 

skape forutsigbarhet i barnehagehverdagen.   

• I forhold til de yngste barna som trenger stell og bleieskift, er det viktig at vi tar oss tid 

til barnet og gjerne samtaler, leker og tøyser litt, samtidig som vi behandler barnet 

med varsomhet.  

• Personalet er rollemodeller og bidrar gjennom egen væremåte til barns læring av 

sosiale ferdigheter. (Kropp imiterer kropp.) Et aktivt og tydelig personale er nødvendig 

for å skape et varmt og inkluderende sosialt miljø. Det vil si at personalet må være 

støttespillere i barns lek og de skal veilede barn som trenger støtte. Gjennom å bruke 

det vi kaller den «Pedagogiske bakdør,» kan vi gi hvert enkelt barn muligheter til 

deltakelse i det sosiale samspillet, ut fra sitt ståsted og behov.  

Vennskap og fellesskap 
Vår Handlingsplan mot krenkende adferd og 

mobbing videreføres i barnehagen hele dette 

barnehageåret. I den sammenheng jobber vi aktivt 

med at alle barn skal oppleve barnehagen som en 

fin arena der de kan kjenne seg trygge og oppleve 

tilhørighet. Det betyr ikke at alle barn må leke 

sammen- alltid, da vi erfarer at det ikke 

nødvendigvis gir den beste leken. Vi ønsker i stedet 

å ha fokus på å opptre hyggelige mot hverandre, 

spørre hverandre underveis, hjelpe og være 

støttende, og se hverandres muligheter i stedet for 

begrensinger.  

Og igjen: voksnes tilstedeværelse er helt avgjørende for å få dette til!  
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Våre tiltak for å jobbe med dette: 

• "Kropp imiterer kropp:" Vi voksne er rollemodeller, ikke bare i det vi sier, men også i 

det vi gjør. Dette er viktig for både oss ansatte, og foreldre å være bevisst på.  

• Læring gjennom hverandre; barnegruppa har mye å bidra med, f.eks å hjelpe 

hverandre med å dra av støvelen, finne frem ting høyt på hylla, etc.  

• Vi unngår å bruke ordet "bestevenn", da det kan være mer ekskluderende enn 

inkluderende. I stedet snakker vi om å være gode lekevenner, eller å være sammen i 

en morsom lek.  

• Nærkontakt skaper gode relasjoner: Ved f.eks. rolige økter der barna masserer 

hverandres rygger, opplever vi at det kan gi barna nærere relasjoner til hverandre. 

Det oppleves vanskeligere å slå en du nettopp har massert ryggen på. 

• Barna skal daglig oppleve gode opplevelser i lek med jevnaldrende, da det har stor 

betydning for barns samspillsferdigheter. Personalet må derfor gi alle barn mulighet til 

å delta i planlagte aktiviteter, slik at vi sikrer alle barns mulighet for deltakelse. Vi skal 

også gi barn gode alternativer til å komme inn i lek som allerede er etablert. 

• Vi skal gi barna mulighet til å oppleve og utvikle nære vennskap med andre barn 

• Vi vil ha fokus på å skape fellesskapsfølelse, da forståelse for sosiale forhold og 

mestring av sosiale ferdigheter krever erfaring med og deltakelse i fellesskapet. Dette 

vil vi gjøre gjennom å dele i mindre grupper, ha aktiviteter i fellesskap, gjennom 

samlinger avdelingsvis og med hele barnehagen. Måltidene vil også være en viktig 

arena for å bygge fellesskapsfølelsen i gruppa.  

• Hjerteprogrammet er et verktøy som kan brukes i systematisk arbeid rundt det 

psykososiale miljøet i barnegruppen gjennom kategoriene JEG, DU og VI. Her legges 

det vekt på barns egenverd, der hvert enkelt barn skal få oppleve å være er 

kompetent. Hvert enkelt barn skal oppleve å bli sett, hørt og forstått av 

anerkjennende, tydelige og ansvarsfulle voksne.  

 

 

Kommunikasjon og språk: 
Den grunnleggende perioden for utvikling av språk er i småbarnsalderen. Samhandling 

gjennom kroppsspråk og lek med lyder er en vesentlig del av barnets måte å nærme seg 

andre mennesker på. I barnehagen må vi være lydhøre for det barnet uttrykker både 

gjennom kroppsspråk og lyder, for at vi skal bidra til å stimulere og videreutvikle barnets 

språkferdigheter. Har barnet et annet morsmål enn norsk, er det viktig at barna blir forstått og 

får mulighet til å uttrykke seg i tett samarbeid med deres foreldre. Vi i barnehagen må styrke 

deres norskspråklige kompetanse, samtidig som vi oppfordrer foreldre med annet morsmål til 

å bruke eget morsmål i samspill med eget barn. Barn er kompetente og kan fint lære seg 2- 3 

språk parallelt. Det tar bare litt lenger tid før hvert språk sitter godt.   

Noen barn har språklige utfordringer og da er det viktig at vi tar det på alvor og gir barna 

tidlig og god hjelp. Der vi ser at det er behov for hjelp fra samarbeidsinstanser som har mer 

kompetanse, vil vi i samarbeid med foreldrene ta kontakt for veiledning og råd. 

Våre tiltak for å jobbe med dette: 

• Vi benytter alle hverdagssituasjoner som gode og uformelle språklige arenaer. Vi 

voksne må alltid være gode språkmodeller, oppfordre til samtaler, bruke begreper og 

benevne det vi gjør.  
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• Vi er bevisste på å skape et godt og variert språkmiljø for alle barn. Barna skal hver 

dag ha felles opplevelser, være i samtaler med voksne og barn, ha tilgang til bøker 

og ha varierte aktiviteter som kan knyttes opp mot fagområdet kommunikasjon, språk 

og tekst. (Sang og musikk, drama, dikt, rim og regler m.m.) 

• Vi retter ikke på barn som sier feil i setninger, men vi gjentar setningen på riktig måte. 

Under måltidene unngår vi å si: "vil du ha den?" og peker, men benevner det vi peker 

på: "Vil du ha gulost på skiva di?" 

• Under f.eks. påkledning leker vi med gjerne språket, og gjentar mye av det vi gjør, for 

å stimulere barnets språklige forståelse. Eksempel: "Kan du ta armene inni genseren 

her? Hvor ble det av hånda di nå? Ble den borte?" 

 

Lekende læring, samspill og mestring 
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. Gjennom lekende læring, samspill og mestring skal vi gi barna 

grunnlag til å utvikle seg, og bli den beste utgaven av seg selv. 

Våre tiltak for å jobbe med dette: 

• Barnehagen legger til rette for et variert og godt leke- og læringsmiljø, gjennom en 

tydelig veksling mellom ulike arenaer; ute, inne, i hallen, og på tur. Her blir barna gitt 

tid til å kunne utforske, eksperimentere eller å utfordre egne ferdigheter.  Vi har tro på 

at lek og aktiviteter på varierte, men likevel kjente arenaer kan skape gode 

læringssituasjoner for barn.  

• På turer har vi naturen i fokus, og som læringsarena. Utendørs er det gode 

muligheter for variert og utviklende samlek gjennom f.eks. rollelek eller regelleker.  

• Uansett hvilke lekearena vi befinner oss i, tenker vi at voksenrollen er viktig, ved å 

være en god rollemodell for barna. 
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Barns medvirkning  
I barnehagen er vi opptatt av at barnas opplevelser, følelser og kroppslige signaler skal bli 
tatt på alvor. Det betyr i praksis å ta fatt i innspill som barna kommer med, og gi barn tid og 
rom til å komme med egne innspill og ideer, gjennom samtaler i formelle og uformelle rom. 

Barns medvirkning betyr ikke at barna bestemmer alt, men at deres meninger og interesser 
skal bli hørt og tatt på alvor av oss som jobber i barnehagen. Hvordan en som voksen utøver 
sin definisjonsmakt overfor barn, er et tema som drøftes grundig og ofte i personalgruppa, og 
handler i stor grad om hvilket barnesyn vi ansatte har. Dette er en viktig innfallsvinkel rundt 
voksenrollen i barnehagen om det sees i lys av barns medvirkning, og anerkjennelse skal 
prege holdninger og væremåte hos personalet.  

Våre tiltak for å jobbe med dette: 

• Engasjerte og tilstedeværende ansatte, som lytter til og viser interesse for det 
barna har å komme med. 

• Gi barna tid og rom til å komme med sine tanker og betraktninger, ikke 
nødvendigvis komme med fasiten, men skape felles undring sammen. 

• Kontinuerlig justering av praksis og/ eller rutiner ut fra barnegruppas og 
enkeltbarns behov.  

 

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 vil foregå både på individnivå, med foreldrene til hvert enkelt barn, og på 

gruppenivå gjennom foreldreråd 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  
Vi ønsker at alle foresatte skal føle eierskap og tilhørighet til barnehagen, samtidig som 
de skal oppleve at de har mulighet for å være med å påvirke barnas hverdag. Et nært 
samarbeid mellom barnehage og hjem gir de beste forutsetninger for gode år i barnehagen 
for barna. Det er foresatte som kjenner sine egne barn best og vi er så heldige at vi får låne 
dem noen timer om dagen. 
 
For at barnets hverdag skal bli best mulig, er det viktig at vi som er voksenpersoner rundt 
barnet klarer å samarbeide godt. Det er viktig at barnehagen holdes informert om ting som 
har betydning for barnets humør og dagsform: eks. barnet har sovet dårlig om natta, eller 
større hendelser som endringer i samliv og boforhold, dødsfall i nær familie, etc. Dette er 
hendelser som i stor grad har betydning for barnets hverdag, selv om en som voksen tenker 
en klarer å skjerme barnet mot det som skjer. Dersom vi vet litt om slike situasjoner som har 
oppstått, kan vi møte barnet med større forståelse for at ting er vanskelig, og vi kan enklere 
legge til rette for at barnet får en god opplevelse.  
 
Vi etterspør foreldre om tilbakemeldinger på vår praksis i barnehagen. På den måten kan 
foreldre innvirke hvor vi vurderer om vi må endre på praksis hvis det er aktuelt, eller fortsette 
vår hverdagspraksis slik vi gjør. Disse tilbakemeldingene får vi i daglige samtaler enten 
muntlig eller på mail, i foreldresamtaler og gjennom brukerundersøkelser. 
 



 

 

 

20 

I de tilfeller der familien har spesielle ønsker/ behov utover det som kommer inn under den 
daglige omsorgen/ det pedagogiske tilbudet vi skal gi barnet, må dette tas opp med 
barnehagen, så vurderes dette opp mot hensyn til enkeltbarn, samt gruppa som helhet. Det 
kan bety at ulike personlige ønsker eller behov ikke nødvendigvis kan imøtekommes i alle 
tilfeller. Dette gir vi da tilbakemeldinger om, da vi ønsker å være tydelige i hvilke forventinger 
vi kan klare å innfri, og hvilke vi ikke har mulighet til å innfri i en barnehagehverdag. 
 

Arenaer der foreldre kan medvirke i barnehagens innhold og planer:  

• Den aller viktigste dialogen rundt enkeltbarn, skjer gjennom den daglige kontakten 
mellom barnehagen og barnas hjem. 

• Foreldresamtaler 1- 2 ganger i året, eller flere ved behov. Foreldresamtalen er en 
fortrolig samtale mellom foreldrene og barnehagepersonalet om det enkelte barns 
trivsel, utvikling og aktiviteter i barnehagen. 

• Foreldremøter. Sammen med foreldrene skal barnehagen finne fram til innhold og 
møteformer som gjør at foreldrene opplever møtene som givende. 

• Foreldrerådet, som består av alle foreldrene i barnehagen.  

• FAU; Foreldrerådsutvalg består av foreldrerepresentanter til et arbeidsutvalg for 
foreldrerådet. Disse velges på foreldremøte på høsten. 

• Samarbeidsutvalget (SU) består av foreldre og ansatte i barnehagen, slik at hver 
gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke 
med flere representanter enn hver av de andre gruppene. Samarbeidsutvalget skal 
være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. 

• Årlige brukerundersøkelser (november.) 
 

Vi legger også til rette for arenaer der foreldre kan møtes til hyggelig samvær sammen med 
barna og andre familier. Dette gjør vi i form av at vi inviterer til: foreldrekaffe avdelingsvis, 
høstmarked, Luciamarkering, GUL frokost og sommerfest. 
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Overganger i barnets liv  
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. 

Når det gjelder tilknytningsprosesser ønsker barnehagen å være i god dialog med barnets 

foreldre. Barnets tilknytning starter hos foreldrene, og i barnehagen er det etter hvert vi 

ansatte som skal være barnets trygghet mens det er her. De ansatte som har ansvar for 

barns tilvenning, må derfor være fokusert på barnet og dets signaler den første tiden, da 

denne tryggheten skal etableres.  

 

Vi baserer våre tanker om trygghetsetablering ut fra Trygghetssirkelen/ Circle of security.  

(Cooper, Hoffman, Marvin, Powel, 1999.) 

 

Ny i barnehagen  
Vi vet at overgangen til å begynne i barnehagen er stor, både for barnet og foreldrene. Det å 

levere fra seg det aller kjæreste en har, til helt fremmede mennesker, er naturlig nok en 

ubehagelig følelse for foreldrene. Denne opplevelsen må vi som ansatte i barnehagen ta på 

alvor. Det er vårt ansvar å gjøre oppstarten i barnehagen med tilvenningsperioden så trygg 

som mulig for alle parter.  

Våre tiltak for å opparbeide trygghet og en god start i barnehagen:  

• Når et barn får tilbudt plass i barnehagen ved hovedopptaket, får barnet og 

foreldrene tilbud om å komme på oppsatte besøksdager før sommerferien. Det 

holdes også et informasjonsmøte for nye foreldre i forkant av disse 

besøksdagene. På denne måten får både foreldre og barn mulighet til å bli kjent 
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med personalet i barnehagen, barnehagens lokaler og barnehagen som helhet, 

før de begynner. 

• Vi setter alltid opp fast primærkontakt for hvert enkelt barn under oppstarten, og 

setter av tid der hver familie får gjøre seg kjent med barnehagen og ansatte på 

barnets avdeling den første tida. Derfor starter ikke alle nye barn opp samtidig, 

men blir fordelt utover med hver sine oppstartdager og tidspunkt. 

• Lengden på tilvenningstiden vil ofte variere fra barn til barn. Derfor er det viktig 

med en god dialog med foreldre for å gjøre denne tilvenningstiden til det beste 

for det enkelte barnet. 

• Barnehagen tilpasser våre rutiner i forhold til enkeltbarns behov, (eks. i 

forbindelse med barns behov for søvn.) På høsten sover ofte barna til ulike 

perioder, dette tilpasses selvsagt barnets behov, i samarbeid med foreldrene. 

Øvrige rutiner opprettholdes i stor grad, da vi ser at gode rutiner bidrar til å skape 

trygghet, både for nye og gamle barn. 
• De yngste barna skal i oppstarten få oppleve lek i skjermede omgivelser, uten at 

de eldste barna er tilstede i samme rom. Dette for å ivareta tryggheten best 

mulig, og for å gi barna mulighet til å utforske og bli kjent med ett og ett rom av 

barnehagen, i eget tempo. For de barna som er klar for det, «utvider vi 

horisonten» deres gradvis, rom for rom, her i barnehagen.  

 

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. 

Overgangen rundt å bytte avdeling, for eksempel 

fra småbarn- til avdeling for store barn, er det 

viktig at vi som barnehage forbereder godt. Dette 

har vi valgt å gjøre ved at barna hospiterer hos 

hverandres avdelinger, enkelte dager i løpet av 

vår og sommer. Vi bruker spesielt mai og juni til å 

ha fokus på at barna får bli bedre kjent med den 

nye avdelingen, og de får delta på turer og 

aktiviteter. På denne måten legger vi til rette for at 

det knyttes nye relasjoner for de barna som skal 

bytte avdeling.     

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 samarbeider med foreldre og barneskole for å sikre at barna er forberedt på skolestart.  

I de tilfeller barnehagen eller foreldrene tenker det er behov, inviterer barnehagen foreldre og 

skole til et overgangsmøte våren før skolestart, der vi snakker om hva som er viktig for 

skolen å fokusere på rundt skolestarten for barnet.  Det avholdes aldri slike samarbeidsmøter 

uten at foreldrene er informert og/ eller invitert. 

 



 

 

 

23 

 

MATPAKKEMÅLTIDET FOR MAXIMUSBARNA 

Målet med matpakkemåltidet er å introdusere barna for ulike matvarer, matkultur og 

mattradisjoner, samt at barna kan lære ulike måter å tilberede matpakker på før de begynner 

på skolen. Barna skal bidra med å så og høste, samt få kjennskap til hvordan vi kan 

konservere mat fra naturen og ta det fram igjen for å bruke det i matpakke. Vi ønsker å gi 

barna sunne vaner som de kan ta med seg når de begynner på skolen, og videre i livet. 

Det siste året i barnehagen skal være noe unikt og spesielt for barna og vi vet de har gledet 

seg til å danne Maximusgruppa. Som barnehage skal vi forberede barna på best mulig måte 

for overgangen til skolen. I Maximusgruppa vil vi legge til rette for lekbetonte aktiviteter hvor 

barna gjennom leken tilegner seg læring. Det som gjør det ekstra spennende å være en 

Maximus, er turer og opplevelser som er unike for det siste året i barnehagen. 

Vår pedagogiske virksomhet og arbeidsmetoder 
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 Lov om Barnehage og Rammeplan for barnehagen.  

Årsplanen danner grunnlag for utarbeidelse av fire periodeplaner gjennom året. 

Periodeplanene danner igjen grunnlag for ukeplaner/månedsplaner som vi sender ut til 

foresatte, og mer detaljerte ukeplaner og/eller prosjektplaner hvor ansvarsoppgaver fordeles 

som er for personalet.  

Barnehagens faste arenaer for planlegging foregår her: 
• Planleggingsdager 
• Personalmøter 
• Ped.ledermøter 
• Gruppemøter for hver avdeling 

 

Når vi planlegger en periode tar vi utgangspunkt i det vi ser at barnegruppen har behov for 

og er interessert i. Hvis vi presenterer tema for barna som de ikke fatter interesse for, må vi 

reflektere over vår egen praksis. Er vi voksne engasjerte nok? Kan vi presentere tema på en 

annen måte? Hva er det barna er opptatt av? Dette kan medføre at vi må endre planer 

underveis. Eksempelvis: Vi introduserer et tema om fugler. Vi presenterer dette for barna og 

starter med å gå ut for å se etter fugler. Barna viser lite interessert i fugler, men er i stedet 

veldig opptatt av meitemarkene de finner på 

bakken. Ved at vi observerer barnas 

interesse for meitemarken, og tar oss tid til å 

utforsker dette videre sammen med barna, 

tenker vi at barns medvirkning er et viktig 

element i hvordan våre planer kan fungere i 

praksis.  

 

Dokumentasjon  
Rammeplanen fastslår at dokumentasjon av 

det pedagogiske arbeidet inngår som en 

viktig del av barnehagens arbeid. 
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Dokumentasjon av det pedagogiske arbeidet skal inngå i barnehagens arbeid med å 

planlegge, vurdere og utvikle den pedagogiske virksomheten.  

Vi dokumenterer vårt daglige arbeid gjennom: 

• Ukebrev eller månedsbrev i form av en oppsummering over hva vi har gjort denne uken/ 

måneden med bilder som vi sender hjem til foreldre 

• Bilder som skrives ut å henges opp for samtaler med barna 

• Praksisfortellinger 

• Vår egen Facebookside 

Vurdering 
Det pedagogiske arbeidet skal beskrives, analyseres 

og fortolkes ut fra barnehagens planer, 

barnehageloven og rammeplanen 

(Kunnskapsdepartementet, 2017). 

Vi gjør daglig observasjoner slik at vi kan reflektere 

over vår egen praksis med fokus på barnehagens 

mål. Vi observere barn i samspill og lek med barn og 

voksne, og ser på f.eks. Hva er barna opptatt av? 

Hva handler leken deres om? Hvordan er samspillet i 

leken? Hva samtaler de om? Er vi voksne bevisste 

våre holdninger og arbeidsmetoder? Hvor står vi i 

forhold er målene vi har satt oss for perioden? 

Vi bruker mye tid på refleksjon og vurdering av eget 

arbeid.  

Dette gjør vi gjennom: 

• Daglige samtaler mellom barn og voksne 

• Praksisfortellinger/ hverdagssituasjoner som det reflekteres rundt. 

• På gruppemøter, ledermøter, personalmøter og planleggingsdager 

• Evalueringer av periodeplaner 

• Resultater av brukerundersøkelsen 

 

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 

Digital praksis – bidrar til barnas lek, kreativitet og læring. Vi kan bruke digitale verktøy som 

oppslagsverk sammen med barna, eks. mobilapp som hjelper å finne riktig fuglelyd når vi er 

på tur. For barnehagen er det viktig at digitale verktøy brukes med et pedagogisk formål, og 

det skal derfor ikke erstatte voksenkontakten barna trenger. 
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Fagområdene 

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. 

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 
Progresjonsplanen beskriver hvordan barnehagen arbeider med de syv fagområdene som er 
beskrevet i Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver. Fagområdene vil sjelden 
opptre isolert, og flere områder vil ofte være representert samtidig. I idrettsbarnehage bruker 
vi felles metode; Pedagogisk idrett, for å nå kravene i Rammeplanen. Vi ser på kroppen som 
menneskets grunnleggende vilkår for utvikling og læring. Våre aktiviteter har alltid et 
pedagogisk mål, og leken står i sentrum 
 

Barnehagens arbeid med fagområdene   

Gjennom arbeidet med fagområde kommunikasjon, språk og tekst ønsker vi at barna skal: 

1- 2 år • Leke, improvisere og eksperimentere med rim, rytme, lyder og ord 

• Møte et mangfold av eventyr, fortellinger, sagn og uttrykksformer 

• Oppleve spenning og glede ved høytlesning, fortelling, sang og samtale 

3-4 år • Uttrykke sine følelser, tanker, meninger og erfaringer på ulike måter 

• Bruke språk til å skape relasjoner, delta i lek og som redskap til å løse konflikter 

• Møte et mangfold av eventyr, fortellinger, sagn og uttrykksformer 

5-6 år • Uttrykke sine følelser, tanker, meninger og erfaringer på ulike måter 

• Videreutvikle sin begrepsforståelse og bruke et variert ordforråd 

• Leke, improviserer og eksperimenterer med rim, rytme, lyder og ord 

• Oppleve spenning og glede ved høytlesning, fortelling, sang og samtale utforsker og gjør 

seg erfaringer med ulike skriftspråksuttrykk, som lekeskrift, tegning og bokstaver, gjennom 

lese og skriveaktiviteter. 

Gjennom arbeidet med fagområde natur, miljø og teknologi ønsker vi at barna skal: 

1-2 år • Få gode opplevelser med friluftsliv året rundt 

• Få kunnskap om dyr og dyreliv  

• Oppleve og utforske naturen og naturens mangfold 

3-4 år • Få gode opplevelser med friluftsliv året rundt 

• Få kunnskap om dyr og dyreliv  

• Oppleve og utforske naturen og naturens mangfold 

5-6 år • Oppleve og utforske naturen og naturens mangfold 

• Få gode opplevelser med friluftsliv året rundt 

• Få kjennskap til naturen og bærekraftig utvikling, lære av naturen og utvikler respekt og 

begynnende forståelse for hvordan de kan ta vare på naturen 

• Oppleve, utforske og eksperimentere med naturfenomener og fysiske lover 

• Bli kjent med kildesortering, og bakgrunnen for at det er nyttig å kildesortere avfall. 
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Gjennom arbeidet med fagområde kropp, bevegelse, mat og helse ønsker vi at barna skal: 

1-2 år • Få tilgang på å bruke, og bli kjent med, ulikt motorisk lekemateriell som stimulerer til 
varierte bevegelser både inne, ute, i hall og på tur. 

• Bli kjent med musikk, rytme og sang med tanke på å stimulere til bevegelsesglede. 

• Gå/delta på kortere turer som stimulerer til gode opplevelser innenfor friluftsliv. 

• Oppfordres til selvstendighet i hverdagsaktiviteter som å lære å gå, kle på seg, spise med 
bestikk, drikke av kopp, krabbe/gå opp trapper, klatre opp på stolen/stellebordet selv, 
håndvask etc. 

• Utforske og bli kjent med primærsansene våre (likevektssansen, berøringssansen og 
muskel- og leddsans) og utforske, bli kjent med og øve på benevning av sekundærsansene 
våre (se, høre, smake, lukte). 

• Bli vant til å smake og lukte på mat som serveres i barnehagen, og bli vant til ulike 

konsistenser og smaker. 

3-4 år • Få mulighet og oppfordres til, å utfordre seg selv fysisk, psykisk, sosialt og kognitivt, ved å 
prøve nye leker og aktiviteter. 

• Utvikle forståelse for ulike tradisjonsleker og organisert lek, samt saltoplaner og 
avspenningsaktiviteter. 

• Få begynnende kunnskap om kroppens funksjoner, og knytte begreper opp mot kroppen 
og ulike bevegelser. 

• Få en forståelse for kroppslige ulikheter og respekt for egen og andres kropp. 

• Delta i ulike former for friluftsliv gjennom alle årstidene (eks. bål, lavvo, klatring, korte gå-
/sykkel-/skiturer). 

• Oppfordres til selvstendighet i måltidet ved å utvikle bevissthet rundt det å være sulten og 
tørst. 

• Få forståelse for de ulike smakene som surt, søtt, salt, bittert og umami (den 5.smak.)  

5-6 år • Introduseres for, og få muligheten til, å utfordre seg selv med mer avanserte aktiviteter og 
utstyr som for eksempel samarbeidsaktiviteter, bruk av racketer, hockey-/bandykøller 
(forlenget arm), slengtau og lignende. 

• Få øve på å sette i gang og organisere aktiviteter selv. 

• Involveres aktivt i friluftsliv, og gå/sykle/gå på ski på litt lengre turer i variert terreng. 

• Kunne velge riktig bekledning ut fra værforhold. 

• Få en forståelse for hvilken mat og drikke kroppen trenger, samt hvorfor. 

• Øve på å lage matpakker på ulike måter, og få en forståelse for hva en matpakke kan og 
bør inneholde. 

• Introduseres for enkel førstehjelp og øve seg på nødnumrene. 

 

Gjennom arbeidet med fagområde kunst, kultur og kreativitet ønsker vi at barna skal: 

1-2 år • Ha tilgang til ting, rom og materialer som støtter opp om deres lekende og estetiske 

uttrykksformer 

• Bruke ulike teknikker, materialer, verktøy og teknologi ti lå uttrykke seg estetisk  

• Ta i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede 

3-4 år • Ha tilgang til ting, rom og materialer som støtter opp om deres lekende og estetiske 

uttrykksformer 

• Ta i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede 

• Bruke ulike teknikker, materialer, verktøy og teknologi til å uttrykke seg estetisk 

• Oppleve glede og stolthet over egen kulturell tilhørighet. 

5-6 år • Ha tilgang til ting, rom og materialer som støtter opp om deres lekende og estetiske 

uttrykksformer 

• Ta i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede 

• Bearbeide inntrykk og følelser i møte med kunst, kultur og estetikk gjennom skapende 

virksomhet ute og inne 

• Møte et mangfold av kunstneriske og kulturelle uttrykksformer og utforsker og delta i kunst 

og kulturopplevelser sammen med andre 

• Bruke ulike teknikker, materialer, verktøy og teknologi til å uttrykke seg estetisk 

• Oppleve glede og stolthet over egen kulturell tilhørighet. 
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Gjennom arbeidet med fagområde etikk, religion og filosofi ønsker vi at barna skal: 

1-2 år • Få kjennskap til, forstå og reflektere over grunnleggende normer og verdier 

• Utvikle interesse og respekt for hverandre og forstå verdien av likheter og ulikheter i et 

fellesskap 

3-4 år • Få kjennskap til grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon og blir 

kjent med religioner og livssyn som er representert barnehagen 

• Utvikle interesse og respekt for hverandre og forstår verdien av likheter og ulikheter i et 

fellesskap. 

• Få en forståelse for at det finnes mange ulike måter å forstå ting på og leve sammen på 

5-6 år • Få kjennskap til grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon og bli kjent 

med religioner og livssyn som er representert i barnehagen 

• Utvikle interesse og respekt for hverandre og forstå verdien av likheter og ulikheter i et 

fellesskap. 

• Utforske og undre seg over eksistensielle, etiske og filosofiske spørsmål 

• Få kjennskap til, forstå og reflektere over grunnleggende normer og verdier. 

 

Gjennom arbeidet med fagområde nærmiljø og samfunn ønsker vi at barna skal: 

1-2 år • Oppmuntres til å medvirke i egen hverdag og utvikle tillit til deltakelse i samfunnet 

• Erfare at alle får utfordringer og like muligheter til deltakelse  

• Utforske ulike landskap, bli kjent med institusjoner og steder i nærmiljøet og lære å 

orientere seg og ferdes trygt 

3-4 år • Oppmuntres til å medvirke i egen hverdag og utvikler tillit til deltakelse i samfunnet 

• Erfare at alle får utfordringer og like muligheter til deltakelse 

• Bli kjent med ulike tradisjoner, levesett og familieformer 

• Bli kjent med at samene er Norges urfolk, og få kjennskap til samisk kultur 

5-6 år • Oppmuntres til å medvirke i egen hverdag og utvikler tillit til deltakelse i samfunnet 

• Erfare at alle får utfordringer og like muligheter til deltakelse 

• Utforske ulike landskap, bli kjent med institusjoner og steder i nærmiljøet og lære å 

orientere seg og ferdes trygt 

• Bli kjent med at samene er Norges urfolk, og får kjennskap til samisk kultur 

 

Gjennom arbeidet med fagområde antall, rom og form ønsker vi at barna skal: 

1-2 år • Utvikle forståelse for grunnleggende matematiske begreper 

• Leke og eksperimentere med tall, mengde og telling og få erfaring med ulike måter å 

uttrykke dette på 

• Erfare størrelser i sine omgivelser og sammenligne disse 

• Bruke kroppen og sansene for å utvikle romforståelse 

3-4 år • Oppdage og undre seg over matematiske sammenhenger 

• Utvikle forståelse for grunnleggende matematiske begreper 

• Bruke kroppen og sansene for å utvikle romforståelse 

5-6 år • Oppdage og undre seg over matematiske sammenhenger 

• Leke og eksperimentere med tall, mengde og telling og får erfaring med ulike måter å 

uttrykke dette på 

• Erfare størrelser i sine omgivelser og sammenligner disse 

• Undersøke og gjenkjenne egenskaper ved former og sorterer dem på forskjellige måter  

• Undersøke og få erfaring med løsning av matematiske problemer og opplever 

matematikkglede. 
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Datoer gjennom barnehageåret:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

30.juli, 21.sept, 2.november,  

2.jauar, 15.mars 

Planleggingsdager, barnehagen er stengt 

4.september Foreldremøte for alle foreldre i barnehagen 

Følger årstidene Aktivitetsdager (sommer, høst, vinter, vår) 

24.oktober Høstmarked med søsken, foreldre, og annen familie  

13.desember Luciamarkering 

18.desember Nisseaktivitetsdag/ nissefest 

24.des.- 2.januar  Juleferie. Barnehagen stengt  

Februar/ mars Utkledningsfest 

10.april GUL frokost med foreldre og søsken 

15.april- 22.april Påskeferie. Barnehagen stengt 

16.mai Barnehagetog i Horten 

17.mai, 30.mai, 10 juni Røde dager. Barnehagen stengt 

Juni Sommerfest søsken, foreldre, og annen familie 

Juni Avslutning for Maximus 

Juni Informasjonsmøte nye foreldre, og besøksdager for nye 

barn 

Uke 28,29,30 Sommerferie, barnehagen stengt 
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Bakgrunnsdokumenter
 

Lov og forskrifter 
• Lov om barnehager (barnehageloven) (2005) 

• Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) 
 

Læringsverkstedets dokumenter 
• Verdiplattform 

• Veilederen «Vår pedagogikk»  

• Konseptperm for Læringsverkstedets Idrettsbarnehager. 

• Handlingsplan mot mobbing i barnehagen 

• Virksomhetsplan 

• Kompetanseplan for Borre Student- og Idrettsbarnehage 2017-2020 
 

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) 

 

Andre lokale planer 
• Handlingsplan for Hortensbarnehagen 2014- 2024 

• Handlingsplan for bærekraftig utvikling i Horten kommune (2017) 

 

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/
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Godkjenning av årsplan 
Årsplan 2018-19 er godkjent av barnehagens samarbeidsutvalg august 2018: 

 

 

 

 

 


