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Om oss i Brekkåsen Idrettsbarnehage  
Vi ser frem til et nytt og spennende år med fokus på lekende læring, samspill, gode matopplevelser 
og mestring.  
 
Brekkåsen Idrettsbarnehage åpnet september 2012. Vi har i dag 87 barn i alderen 0-6 år.  
De er fordelt på 6 avdelinger; Vigent, Unitate, Dominus, Iubar, Fortuna og 
Profectus. Vi har 3 avdelinger med barn fra 1-3 år og 3 avdelinger med barn fra 3-6 år. 
Personalet er meget stabilt og vi er stort sett den samme gjengen som var med fra 
starten. Av 24 ansatte er vi halvparten menn og kvinner. Blant dem er det stor variasjon i 
utdanning og bakgrunn, som er relevant og nyttig i jobben med barn. 
 
Barnehagen er plassert i naturskjønne omgivelser og har et stort og innholdsrikt 
uteområde. Uteområdet her består av variert natur med både skog og 
landbruksterreng. Bak barnehagen, «Lundalen» har vi et meget fint område som 
innbyr til gode opplevelser. Her har vi en stor gapahuk som kan brukes til måltider og lek, i tillegg til 
bålplassen. Vår satsing på matglede og bevegelsesglede blir ekstra godt ivaretatt når vi er i Lundalen. 
Vi kan lage mat på bål, og hvert barn får utfordringer i terrenget og bakken. 
Vi er selvsagt ofte ute på lengre turer og får med oss endringene i årstidene. Vi 
samarbeider med grunneiere og nærmiljøet generelt. Vi disponerer blant annet 
noen flotte gapahuker rundt omkring som er ideelle turmål for oss. Vi ligger også helt 
inntil 2 store kunstgressbaner og samarbeider mye med idrettslaget om samdrift av 
anlegget. Vi har også ulike arrangement sammen med både skole, idrettslag og 
velforeninger. Daglig er vi sammen med barna på Brekkåsen skole når de har friminutt, både 
store og små har stor glede av å være sammen.  
 
Det er lagt vekt på at lokalene skal være lyse og 
trivelige, med store vinduer og mulighet for å 
åpne opp så mye som mulig ved hjelp av flyttbare 
vegger. Avdelingene samarbeider nært, med 
skyvedør i mellom avdelingene. Som hjerte i 
barnehagen ligger kjøkkenet hvor alle måltider 
daglig blir tilberedt av vår alles kjære kokk. Vi har 
i tillegg til de tradisjonelle barnehagelokalene, 
egen gymsal i hele barnehagens åpningstid og 
egen klatrevegg som er meget populær og 
stimulerer til mye bevegelsesglede og gir 
utfordringer. Flere ansatte har godkjent 
brattkort, og kan sikre og veilede barna i 
klatreveggen. Vi drifter etter prinsippet inne, ute, 
hall og på tur. Det betyr at barna skal få 
opplevelser på alle disse arenaene i løpet av en 
uke. 
 
Daglig leder har det overordnede ansvaret i 
barnehagen. På hver avdeling er det en 
pedagogisk leder som har ansvaret for den 
daglige driften på avdelingen. Det er en 
forutsetning at de pedagogiske lederne 
samarbeider nært med idrettspedagogene 
og de pedagogiske medarbeiderne. 
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Nyttig å vite 
ÅPNINGSTID:  
06.45 – 17.00. 
 
LEVERING OG HENTING:  
Skal barnet hentes av andre enn foreldre/foresatte, må barnehagen ha beskjed om dette. Vi gir aldri fra oss barn til ukjente 
dersom vi ikke har fått beskjed på forhånd. Personer dere har skrevet ned på kontaktskjemaet, anser vi også som godkjent 
av dere til å hente. Når kontakt er oppnådd mellom barn og foresatte tar vi det som at barnet er hentet. Barnehagens regler 
gjelder, men foreldrene har ansvaret. Dette gjelder også på arrangementer som avholdes i barnehagen. 
 
FR AVÆR:  
Gi beskjed innen 09.00 dersom barnet ikke kommer i barnehagen. 
 
MÅLTIDER:  
Vi serverer frokost, varm lunsj og ettermiddagsmat (ferske rundstykker). 
 
SYKE BARN:  
Vi kontakter foreldre umiddelbart dersom barnet blir sykt i barnehagen. Syke barn skal holdes hjemme. Barn som har hatt 
feber skal ha en feberfri dag (24 t) før de kan komme tilbake. Om barnet er i for dårlig form til å være ute, må barnet også 
holdes hjemme. Dersom barnet har smittsomme barnesykdommer vil vi at dere informerer oss. Diaré og oppkast er veldig 
smittsomt og barn som har dette SKAL holdes hjemme i 48 timer etter symptomfrihet. 
 
MEDISINERING AV BARN:  
Som hovedregel medisinerer ikke barnehagen barna. Etter anvisning fra lege og ved kronisk sykdom gjør vi unntak. 
Medisineringsskjema må fylles ut før vi gjør det. 
 

KLÆR:  
Husk merking av alle klær. Vi har ingen mulighet til å ha oversikt dersom klærne ikke er merket. Se heftet «Velkommen som 
foresatt» for flere tips. Spør etter dette dersom det ikke har blitt utlevert. 
 
BETALING:  
Fakturaer får dere direkte tilsendt hver måned. Vi oppfordrer dere til å benytte 
Avtalegiro. Juli er betalingsfri måned. 
 
OPPSIGELSE:  
Skal barnet slutte i barnehagen er det 2 måneders oppsigelsestid. Oppsigelsestiden blir regnet fra den 1. i påfølgende 
måned.  
 
FLYTTING OG NY ADRESSE:  
Dette melder dere fra om skriftlig til daglig leder/ped.leder. 
 
PARKERING:  
Når dere parkerer MÅ dere rygge bilen inn i parkeringslommen av sikkerhetsmessige årsaker. Vær så snill å respekter dette! 
All tomgangskjøring under levering er selvsagt ikke tillatt.  
 
VEDTEKTER:  
Alle barnehager har egne vedtekter og ved å takke ja til barnehageplass aksepterer man disse i sin helhet.  
 
KONTAKT: 
Daglig leder    Hjørvard Bjørnbeth, 90881581, bi@laringsverkstedet.no 

Kokk               Frank Hannsen, 47878150 frank.hansen@laringsverkstedet.no 

Unitate            94024254, brekkasenidrett.unitate@laringsverkstedet.no 
Vigent              94024255, brekkasenidrett.vigent@laringsverkstedet.no 
Dominus         94024256, brekkasenidrett.dominus@laringsverkstedet.no 
Iubar                92024257, brekkasenidrett.iubar@laringsverkstedet.no 

Fortuna           92024258, brekkasenidrett.fortuna@laringsverkstedet.no  
Profectus        92024259, brekkasenidrett.profectus@laringsverkstedet.no 
 
ADRESSE:  
Klemmetsveg 270, 7227 Gimse 
 

mailto:bi@laringsverkstedet.no
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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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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) 
 

Omsorg og lek - Læring og danning 
“I barnehagen skal alle barna oppleve å bli sett, forstått, respektert og få den hjelp og støtte de har 
behov for. Barnehagen skal gi gode vilkår for lek, vennskap og barnas egen kultur.” 
Rammeplan for barnehagen 
 
Danning er en livslang prosess som handler om å utvikle en evne til å reflektere over 
egne handlinger og væremåter. Danning skjer i samspill med andre og er en 
forutsetning for at vi kan danne oss meninger og gjøre demokratiske handlinger. I 
barnehagen skal barn få oppleve utfordringer og oppleve anerkjennelse for sine valg. 
I barnehagen skal vi ivareta barnas behov for omsorg, lek og læring. Omsorg skal 
prege alle situasjoner i barnehagen. Vi har fokus på trygghet i barnehagehverdagen og 
legger til rette for variert lek og tilrettelagt aktivitet i små og store barnegrupper. Å delta i 
lek, og få venner er grunnlaget for barns trivsel og har en egenverdi. I samhandling med 
andre legges grunnlaget for læring og sosial kompetanse. 
  
I barnehagen skal barna føle seg sett og ivaretatt, av barn og voksne. Vi skal ha fokus 
på hvert enkelt barns behov for trivsel og utvikling. Alle skal føle anerkjennelse for den 
de er, og sitt behov. Hos oss innebærer dette at vi voksne er gode rollemodeller og at vi 
forholder oss til enkeltbarnet og til barnegruppa. I samspill med barn, er vi voksne 
engasjerte og støttende- engasjement skaper engasjement. 
Ordet danning betyr for oss at barna skal få mulighet til å reflektere over egne 
handlinger og væremåte, samt utvikle evne til å forholde seg prøvende og nysgjerrig til 
omverdenen. I samspill med andre settes barn i stand til å se seg selv som likeverdige 
og verdifulle i et større fellesskap. I danning inngår oppdragelse som en prosess der 
voksne både leder og veileder. Barn må få hjelp til å oppfatte hvilke rammer som er 
akseptable i samvær med andre. 
  
 Som voksne i Brekkåsen Idrettsbarnehage ønsker vi at leken skal være sentral for å 
støtte denne prosessen. Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og 
meningsfylte opplevelser og aktiviteter. (Barnehageloven §2.) 
Barnehagen skal styrke barns læring i formelle og uformelle læringssituasjoner både 
ute, inne, i hall og på tur. Vi ønsker å ha et fysisk tilpasset miljø hvor barna får oppleve 
glede gjennom å mestre. Vi bruker begreper som; «øve, prøve, mestre». 
  
Våre tiltak for å jobbe med dette; 
►Omsorg/oppstart: Om høsten har vi mye fokus på å skape en trygg og god start for barna 
som starter i barnehagen. Vi lager gode rutiner som bidrar til at barna blir trygge. Vi 
bruker mye tid på avdelingen så barna blir kjent med miljøet og hverandre. 
Kontakten med foreldre er viktig og vi bruker god tid på å bli kjent med dem. 
►Levere- og hentekultur: Vi vektlegger en god start på dagen, og møter barn og 
foreldre om morgenen med et smil og «hei». Ved henting snakker vi med alle 
foreldre om barnets dag i barnehagen og takker barna for en fin dag. 
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*Lek og læring: Vi legger tilrette for rollelek, regellek og samarbeidsoppgaver. Det skal være 
lystbetont og artig for barna, samtidig får de trening i å forholde seg til og respektere hverandre. 
Vi voksne i barnehagen er aktive i leken og er mye nede på gulvet sammen med barna. 
Vi tilrettelegger for lek, både gjennom tilrettelagte aktiviteter og aktiviteter og lek barna 
velger selv. 
 

 
 

Vennskap og fellesskap 
“Sosial kompetanse er en forutsetning for å fungere godt sammen med andre og omfatter 
ferdigheter, kunnskaper og holdninger som utvikles gjennom sosialt samspill. I barnehagen skal alle 
barn kunne erfare å være betydningsfulle for fellesskapet og å være i positivt samspill med barn og 
voksne.” 
Rammeplan for barnehagen 
 
Sosial kompetanse ikke er medfødt og dermed ikke utvikles av seg selv. Tidlige erfaringer med 
jevnaldrende har stor betydning for barns samspillsferdigheter og gjør barnehagen til en viktig arena 
for sosial utvikling. Barns opplevelse av seg selv og sin egenverdi utvikler seg i samspillet med 
omgivelsene. Vi har et stort fokus på barns psykososiale miljø i barnehagen. Hvem er jeg sammen 
med andre? 
Sosiale ferdigheter erfares og læres gjennom observasjon, imitasjon og i stor grad 
samspill med andre barn og voksne. Noe som handler om å tilpasse seg ulike miljøer. 
Vi voksne skal være gode forbilder og oppleves som anerkjennende, tydelig, 
oppmuntrende, lyttende og inkluderende for barna. Vi skal støtte og veilede barna i 
samhandling med andre og sikre at alle har venner å leke med.(Handlingsplan mot 
mobbing, idrettsbarnehage) Dette krever aktive voksne som er tilstedeværende, 
kjenner enkeltbarnet og er opptatt av barnets beste. Her skal både små og store bli 
sett og ivaretatt. 
Gjennom tillit og trygghet til hverandre utvikler barna vennskap. For å vedlikeholde 
vennskap må sosiale ferdigheter som å vise omsorg for hverandre, sette ord på 
følelser, løse konflikter, ta andres perspektiv, samt danne gode relasjoner seg 
imellom stå i sentrum. Barn må få kunnskaper om hvilke væremåter som egner seg i 
møte med andre. Sammen skal vi også rette fokus på barnet som enkeltindivid i 
gruppa. Hvem er jeg ? Hva liker jeg? Hva synes jeg er greit/ikke greit? 
 
Våre tiltak for å jobbe med dette; 
► Vi bruker elementer fra idretten for å nå våre pedagogiske mål, det er lekbaserte 
aktiviteter hvor barna skal samhandle positivt med hverandre, og skape gode relasjoner. 
Gjennom å jobbe målrettet med det fysiske, psykiske, kognitive og sosiale styrker vi hele 
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mennesket (De fire fokuspunkter). 
► Pedagogisk bakdør handler om å finne ulike innfallsvinkler og skape nyanseforskjeller i 
deltakelsen slik at ulike behov kan dekkes i samme aktivitet og alle kan delta på sine 
premisser og ut i fra egne forutsetninger. Daglige rutinesituasjoner er gode arenaer i 
forhold til å utvikle selvstendighet og selvhevdelse. 
► Vi mener det er av stor betydning at barna får mestringsopplevelser med ulike 
hverdagssituasjoner som blant annet av- og påkledning, dekking av bord, rydding etter 
seg selv osv.  
► Gjennom observasjon og samtaler skal vi sikre at alle barn har venner, og 
at alle får mulighet til å være en del av fellesskapet og delta ut i fra sine forutsetninger. Vi 
deler ofte barna inn i mindre grupper for å danne nye relasjoner. Både på tvers av 
avdelinger og på avdelingen. 
► Hjerteprogrammet – Et pedagogisk verktøy utarbeidet av Læringsverkstedet.  
«Jeg, du og vi».  
► Tilstedeværende og aktive voksne. Gode rollemodeller. 
 

 

 

 

 

Kommunikasjon og språk 
«”arnehagen skal være bevisst på at kommunikasjon og språk påvirker og påvirkes av alle sider ved 
barnets utvikling. Gjennom dialog og samspill skal barna støttes i å kommunisere, medvirke, lytte, 
forstå og skape mening.” Rammeplanen for barnehagen 
  
Det er stort fokus på å fremme barns språk i barnehager, og i Idrettsbarnehage 
er vi opptatt av å skape et godt språkmiljø. 
Ved hjelp av språket lærer barnet å forstå seg selv og omverdenen, noe som er 
avgjørende for god utvikling på alle områder. Gjennom språket uttrykker det seg, og 
kan kommunisere med andre. Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av 
barnehagens innhold. 
Språkstimulering skjer gjennom hele dagen! Vi vil skape et bredt og variert 
språkmiljø. Ved blant annet turer, måltid, gymsaløkt, lek, samlinger, rutinesituasjoner, 
og strukturert arbeid med prosjekter og eventyr bidrar vi til opplevelser og inntrykk 
som kan skape interesse og engasjement til å utvikle språket. 
Vi jobber for å fremme tillit mellom barna og de voksne og barna imellom, slik at 
barna kjenner seg trygge og kan oppleve glede ved å kommuniserer og bruke 
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språket sitt. Barn lærer språk best gjennom å være språklig aktive. 
Vi jobber bevisst for å legge til rette for at alle får positiv erfaring med å bruke språket 
som kommunikasjonsmiddel, som redskap for egne tanker og for å uttrykke egne 
meninger og følelser. 
Barn er i ulike stadier i sin språkutvikling. Vi som er voksne i barnehagen må derfor 
tilpasse oss ulikt til kommunikasjonen og samspillet med barna. 2-åringen er 
avhengig av en voksen som bruker mye benevning, mimikk og kroppsspråk, 
mens 5-åringen har lyst til å utforske skriftspråket i større grad. Barnehagen skal 
tilrettelegge for at alle barn får varierte erfaringer. Voksenrollen i barnehagen blir da 
å se og tilby alle barn muligheter for språkstimulering. 
Våre tiltak for å jobbe med dette; 
► Et viktig mål for oss er øke interessen og gleden ved bøker og lesing. Vi har et eget 
barnehagebibliotek, der barna kan låne bøker og ha med hjem. Dette gjør at barnehagen kan 
samarbeide mer med hjemmet om å fange interessen for lesing til barna.  
► Vi leser for barna og legger til rette for dialog. 
► Vi ønsker å legge til rette for et språkstimulerende miljø rundt barna. 
► Snakkepakken er et pedagogisk språkverktøy, som skaper motivasjon og lystbetonet bruk av 
språket. Her synliggjør vi fortellinger, sanger og regler gjennom ulike presentasjoner, ofte 
med bruk av konkreter. Nelly og Hamza er en pedagogisk bokserie laget for begrepsinnlæring og 
språkutvikling hos barn. Vi tar utgangspunkt i bøkene og snakker om temaer innen ulike sjangrer. 
► Skrivedans (begynnende lese- og skriveopplæring) 
Vi vil i år ha som mål å fullføre alle temaer i skrivedans. Vi vil for hvert tema bruke to til tre 
torsdager, for å sikre et reelt utbytte av øvelsene. Skrivedansen møter barnet med et 
helhetssyn, der barnet lærer med hele seg. Skrivedansen gir rom for fantasi og grovmotoriske 
bevegelser, som gir avbalansering i kroppen, øynene og begge hjernehalvdeler. De grovmotoriske 
bevegelsene skal ved hjelp av musikk, rytme, rim og regler samt lek og fantasifigurer, skape en 
flytende og sammenhengende ”håndskrift”. 
► Fokus på gruppesammensetting og gruppeaktivitet. 
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Om 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  

 

Vår visjon 
Vi ser på barna som verdens viktigste verdier og det mest verdifulle vi har. Barna er verdens fremtid. 
Vår visjon peker fremover og viser vei for alt av arbeidet 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.  
 
 

https://laringsverkstedet.no/


 
  

 

12 
 

Lekende læring, samspill og mestring 
Vårt mål er at alle barn skal bli sett, hørt og tatt vare på. Det er slik hele vårt pedagogiske konsept er 
blitt til. Med lekende læring, samspill og mestring skal vi gi barna grunnlag til å utvikle seg, og bli den 
beste utgaven av seg selv.  
 

Prinsipper i vårt pedagogiske arbeid 
 

• Barns egenverd 

• Aktive voksne  

• Aktiv begrepslæring 

• Repetisjonsprinsippet 

• Spiralprinsippet 

• Interaktive samlinger/grupper 

• Læringsmiljø 
 

Lekende læring 
Barn leker for lekens del. Barnas lek er derfor den viktigste aktiviteten i våre barnehager. I leken 
lærer, og erfarer, barna samspill, sosiale ferdigheter, empati og selvfølelse. Lek er grunnstammen i 
alle aktiviteter og gjennomgående i vårt pedagogiske konsept. En av våre målsetninger er å skape ro 
og god tid til variert lek og aktiviteter i løpet av dagen i barnehagen. Det gjør vi ved å veksle mellom 
frilek, lekegrupper, organisert lek og lek hvor de voksne kan være med på barnas premisser. Både ute 
og inne.  
En trygg og inkluderende atmosfære i barnehagen er grunnleggende for at barn utfolder seg i lek. 
Barn uttrykker seg, erfarer og lærer gjennom lek. De leker seg til erfaringer og kompetanse som 
bidrar til deres læring og utvikling innen alle områder. 
 

Samspill 
I barnehagen skal vi jobbe med å gi barna en velfylt ryggsekk med positive opplevelser de kan ha 
nytte av resten av livet. Hjerteprogrammet er vår metode for å jobbe med sosial kompetanse og 
relasjonskompetanse. Mye av fundamentet for omsorg, empati, forståelse og toleranse formes i 
barneårene. For oss er det derfor viktig at hvert barn skal erfare, høre og oppleve at de er verdifulle 
hver eneste dag.  
 
Samspill med andre er avgjørende for barns utvikling.  
Grunnlaget for omsorg, empati, forståelse og toleranse  
formes i barneårene. Relasjonskompetanse, som kjennskap til anerkjennende 
kommunikasjon og tilknytningsteorier skal være en naturlig del av arbeidet 
vårt.  
Barnehagen er en viktig læringsarena når det gjelder barns utvikling av  
sosiale ferdigheter. Her skal de finne løsninger sammen, lytte og forstå andre, hevde egne meninger 
og uttrykke egne behov med trygghet. 
 
 

Mestring 
Barnehagen skal gi barn troen på seg selv og andre. Her skal barna få utforske, leke, erfare og mestre, 
gjennom ulike muligheter og utfordringer. Hos oss skal alle barn oppleve å lykkes med noe, hver 
eneste dag. Hvert enkelt barn skal kjenne seg sett og anerkjent. Rammeplanen poengterer 
viktigheten av at barnehagen skal være en daglig arena for fysisk aktivitet. Et bærende element i vår 
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pedagogikk er «lek og bevegelse» hvor vi fremmer barnas bevegelsesglede, motorisk- og sosial 
kompetanse. Vi skal være tilstedeværende og støttende i både de fysiske og psykiske motbakkene et 
barn kan møte i løpet av dagen. 
 

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. 
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. 
De syv fagområdene er;  
 

• Kommunikasjon, språk og tekst 

• Kropp, bevegelse, mat og helse 

• Kunst, kultur og kreativitet 

• Natur, miljø og teknologi 

• Antall, rom og form 

• Etikk, religion og filosofi 

• Nærmiljø og samfunn 
 
Kjernen i vårt pedagogiske konsept er å styrke  
barns egenverd. Røttene i treet er  
fundamentet og bladene er våre 5 fagtema  
(rammeplanens 7 fagområder satt sammen).  
Lek og bevegelse er stammen som bærer de 
 5 fagtemaene.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Våre 5 fagtemaer 

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. 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. 
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Hjerteprogrammet er utviklet av Læringsverkstedet som et verktøy for barnehagens 
arbeid med sosial kompetanse innen kategoriene JEG, DU og VI. Hjerteprogrammet er for 
oss formålsparagrafen i praksis. Det dekker rammeplanens fagområde Etikk, religion og 
filosofi, samt elementer i rammeplanens fagområde Nærmiljø og samfunn, Kropp, 
bevegelse, mat og helse, samt temaet bærekraftig utvikling.  
 
Språk dekker rammeplanens fagområde Kommunikasjon, språk og tekst og  inneholder 

alle elementer som sikrer at barnehagen arbeider med et godt språkmiljø og 

språkutvikling for alle barn. Fagtemaet Språk inngår som en naturlig del i alt av 

barnehagens arbeid og hverdagsaktiviteter 

 

                 Matte 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 Matte 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. 

 

Våre læringsvenner 
For å illustrere fagtemaene og gjøre dem minneverdige og morsomme for både barn, foresatte og 
ansatte, har de fått en visuell figur og et navn.  

 
 

 

  

  

       Rime-Rolf        Farge-Paletta      Hjertrud        Telle-tariq 

 

  

    

 

                     Ute-Mons          Leke-Liv         Beveg-Else 
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Spiralprinsippet – progresjonsplan 
Progresjon betyr fremskritt. Det du ikke får til i dag, får du til i morgen eller til neste år. Vi 
presenterer forslag til løsninger, introduserer muligheter og ulike teknikker fra barna begynner i 
barnehagen til det begynner på skolen. Alle barn er aktive deltakere, medspillere og utforskere i egne 
liv. De påvirkes av omgivelsene sine, og påvirker selv. Utvikling og progresjon i småbarnsalder er en 
sammenheng mellom å tilegne seg kunnskaper og ferdigheter. Det er viktig å påpeke at progresjon er 
en prosess. Resultater måles ikke. Det er store individuelle forskjeller på når barn når milepæler og 
når de er klare til ny læring. For oss i Idrettsbarnehage er det viktig å motivere, lære og inspirere 
barna til å få nye erfaringer og ny kunnskap, til å få mestringsfølelse, oppleve bevegelsesglede og 
troen på at de kan! Arbeidet vårt vil, så langt det lar seg gjøre, tilpasses til det enkelte barn. 
Progresjonen skal følge barnet. 
 
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 (likevektsansen, 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 øktplaner 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 (proteinsmak). 

 
 

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 kommunikasjon, språk og tekst ønsker vi at barna skal: 

 
1 – 2 år 

• Bli kjent med musikk, rytme, sanger og det musiske i språket. 

• Videreutvikle sin begrepsforståelse ved bruk av både det verbale og det kroppslige språket. 

• Bli kjent med enkle ord gjennom billedbøker/bildekort.  

• Fysisk bevegelse og språk henger sammen, vi setter ord på ulike kroppsdeler og bevegelser.  

 
3 – 4 år 

• Bruke sitt verbale språk i samhandling med andre, i konfliktløsning og annen aktivitet/lek. 

• Få kjennskap til bokstavene og kjenne til rytmen og ordbildet av eget navn. 

• Ha et eget språkstimulerende miljø ved å ha ordbilder på avdelingen.  

• Få forståelse for regelstyrte aktiviteter, og vente på tur. 

 
5 – 6 år 

• Bidra til å skape egne fortellinger/tekster/aktiviteter og samtale rundt disse. 

• Kunne fortelle sammenhengende om opplevelser, erfaringer og sette ord på følelser og meninger. 

• Ta imot og følge kollektive beskjeder. 

• Skape en språklig bevissthet gjennom bevegelsesglede, og lek med ord og ordlyder. 

• Øve på å ta ordet i en større gruppe.  
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Gjennom arbeid med fagområde nærmiljø og samfunn ønsker vi at barna skal: 

 
1 – 2 år 

• Bli kjent med og trygge på barnehagen sin, inne, ute, i hall og på tur. 

• Gå/delta på turer hvor vi utforsker og oppdager nærmiljøet. 

• Erfare at de er verdifulle og viktige for fellesskapet.  

• Oppleve gruppetilhørighet gjennom måltider og aktiviteter. 

 
3 – 4 år 

• Få gå lengre turer og se mer av nærmiljøet. 

• Lære hvordan man ferdes i trafikken. 

• Utvikle tillit til egen deltakelse i, og mulighet til å påvirke fellesskapet.  

 
5 – 6 år 

• Bli kjent med ulike mattradisjoner i samfunnet vårt (norske og internasjonale). 

• Få innblikk i det historiske rundt sitt nærmiljø. 

• Bli kjent og orientert i nærområdet. 

• Bli kjent med og besøke ulike virksomheter og institusjoner i nærområdet, bl.a. skolebesøk for å 
sikre en god overgang mellom barnehage og skole.  

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

 
 

1 – 2 år 

• Få delta i og oppleve bevegelse, sang og musikk med hele kroppen, der barn og voksne deltar sammen.  

• Bli kjent med ulike materialer gjennom sansene, hvor vi ser, berører, lukter og skaper noe (tegne, male, 
lime, modellere, bake, klippe). 

• Bli kjent med og bruke kreativiteten gjennom sin egen lek. 

• Skal få oppleve visulisering av gjenstander og bilder i sitt læringsmiljø. 

 
3 – 4 år 

• Få tilgang på instrumenter og formingsmateriell slik at de kan uttrykke seg gjennom å skape musikk, 
dans, drama, samt formingsaktiviteter.   

• Være sammen i kulturelle opplevelser i nærmiljøet, og oppleve musikk/ språk/ litteratur/ design. 

• Ha en hverdag der det er tilrettelagt for rolleleken og der de voksne tar den på alvor.  

• Få utvikle sin kreativitet og fantasi gjennom lek i naturen 

 
5 – 6 år 

• Få rom for både planlagte og spontane formingsaktiviteter inne, ute, i hall og på tur. 

• Få kjennskap til fortellinger fra nærmiljøet og lage egne forestillinger og dramatiseringer der både fantasi 
og virkelighet er representert. 

• Få kjennskap til lokale kulturarenaer som f.eks. kirken, biblioteket, envina og kulturskolen. 

• Få styrket sin egen identitet gjennom selv å velge uttrykksform og lage egne uttrykk. 
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Gjennom arbeid med fagområde natur, miljø og teknologi ønsker vi at barna skal: 

 
 

1 – 2 år 

• Bli kjent med å være ute i ulikt vær og sanse naturen og de ulike værtypene (sand, jord, is, regn, sol, vind, 
snø). 

• Gå/delta på kortere turer hvor vi blir kjent med og utforsker naturen (maurtue, fugler, dyrespor, bær, 
blader, kongler, etc.) 

• Bli kjent med dyr/insekter, gjennom bruk av konkreter, samt lære hvilken lyd de lager.  

• Få utforske gjenstander og leker, og ta del i begynnende konstruksjonslek. 

 
3 – 4 år 

• Få en forståelse for at miljøet forandrer seg med årstidene (ski, aking, skøyter om vinteren, sykling, 
løping, ballek om sommeren på samme område). 

• Delta i såing og planting, og lære om prosessen fra frø til råvare.  

• Få kunnskap om hvordan vi skal ta vare på naturen rundt oss. 

• Få kunnskap om de mest vanlige dyre- og planteartene, og undre seg over naturens magfold. 

 
5 – 6 år 

• Delta i innhøsting og konservering av ulike matvarer, samt utvikle forståelse for hvor maten vi spiser 
kommer fra. 

• Få en begynnende kjennskap til kroppens vekst og utvikling, samt livets gang fra fødsel til død. 

• Lære seg å iaktta, undre seg, eksperimentere, systematisere, beskrive og samtale om fenomener. 

• Få innsikt i og delta på aktivitet i forhold til ENØK/kildesortering/gjenvinning/miljøvern/grønt flagg. 

 
 
Gjennom arbeidet med fagområde etikk, religion og filosofi ønsker vi at barna skal: 

 
1 – 2 år 

• Få kjennskap til empati, det å være god mot andre og begrepene lei seg, glad og sint.  

• Bli trygg på seg selv og andre ved bruk av kroppen som utgangspunkt. 

• Gis rom for undring og filosofering.  

• Få møte voksne som setter grenser og er gode forbilder/rollemodeller. 

 
3 – 4 år 

• Utvikle evnen til å stille spørsmål, resonnere og undre seg (filosofere) i hverdagen.  

• Bli kjent med hvorfor vi markerer/feirer kristne høytider og eventuelt andre representerte religioner. 

• Få økende forståelse for andres følelser og tanker, og hvordan «jeg» kan påvirke andres følelser og 
tanker. 

• Få erfaring i hvordan vi danner vennskap gjennom lek og samtaler. 

 
5 – 6 år 

• Ha kjennskap til og respektere at alle mennesker er forskjellige og har forskjellige forutsetninger. 

• Få innblikk i FNs barnekonvensjon gjennom arbeidet med forebyggende mobbing.  

• Kunne sette ord på ulike følelser.  

• Få en begynnende forståelse for miljø og bærekraftig utvikling. 

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

 
1 – 2 år 

• Oppleve bruk av telling i lek og hverdagsaktiviteter, blant annet i rutiner, ved å telle fingre/tær/leker, 
regler, sanger og eventyr.  

• Bli kjent med ulike former, farger, mønster, og størrelser gjennom kroppslig lek. 

• Få en begynnende forståelse for sortering gjennom rydding og organisering.  

 
3 – 4 år 

• Få muligheten til å eksperimentere med tall, former, farger og størrelser. 

• Møte tall, former, symboler og bilder i aktiviteter og lek, både inne, ute, i hall og på tur. 

• Oppleve glede over å utforske og leke med tall, former og farger, f.eks. terning/tallspill, eventyr, 
sangleker, formingsaktiviteter og fysisk aktivitet. 

• Orientere seg ut fra faste elementer, som f.eks hus, træe etc. (faste turmål). 

 
5 – 6 år 

• Få leke aktivt med tall og mengde i sangleker, spill, øktplaner og matlaging. 

• Få kjennskap til hvordan ulike former ser ut på papiret i forhold til omgivelsene rundt barnet.  

• Få kjennskap til ulike begreper innen antall, rom og form (tall, benevning, volum, mål, vekt, kart, avstand, 
tid). 

• Få kjennskap til tallrekken. Mengdeforståelse/ begrep, f.eks. barna bidrar i matlaging. 

• Gjenkjenne lokalmiljøet og kan forholde seg til det, kan orientere seg på større områder. 
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Vårt verdigrunnlag 
  
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. «Barnehagen skal fremme demokrati og være et inkluderende fellesskap der 
alle får anledning til å ytre seg, bli hørt og delta. Alle barn skal kunne få oppleve demokratisk 
deltakelse ved å bidra og medvirke til barnehagens innhold, uavhengig av kommunikasjonsevner og 
språklige ferdigheter». (Rammeplanen 2017) 
Å møte individets behov for omsorg, trygghet, tilhørighet, 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.  
  
Mangfold og gjensidig respekt  
Gjennom idrett, lek og bevegelse arbeider vi for å styrke det enkelte barn i gruppen. Vi øver på å heie 

hverandre frem, og la barna skinne der de er gode. «Barnehagen skal fremme respekt for menneskeverdet 
ved å synliggjøre, verdsette og fremme mangfold og gjensidig respekt. Barna skal få oppleve at det 
finnes mange måter å tenke, handle og leve på. Samtidig skal barnehagen gi felles erfaringer og 
synliggjøre verdien av fellesskap. Barnehagen skal vise hvordan alle kan lære av hverandre og 
fremme barnas nysgjerrighet og undring over likheter og forskjeller». (Rammeplanen, 2017) Barns 
opplevelser, følelser og kroppslige signaler må tas på alvor. Barna skal ha innflytelse på sin egen 
hverdag, og de voksne må ta seg tid til å lytte til hvert enkelt barn. Vi ser på det kulturelle mangfoldet 
i barnehagen som en ressurs. Med voksne som reflekterer, og er bevisste sine holdninger. Alle barn 
skal bli møtt med respekt, åpenhet, omsorg og anerkjennelse. «Barnehagen skal synliggjøre et 
mangfold i familieformer og sørge for at alle barn får sin familie speilet i barnehagen». 
(Rammeplanen, 2017) Vi har fokus på å bli kjent med barnet og dets familie. Personalets 
tilstedeværelse, interesse og bevissthet skal forebygge mobbing, krenkende adferd og fremme 
toleranse for at vi har ulike forutsetninger og bakgrunn. «Gjennom den daglige og nære kontakten 
med barna er barnehagen i en sentral posisjon til å kunne observere og motta informasjon om barnas 
omsorgs- og livssituasjon» (Rammeplanen, 2017). 
  
Likestilling og likeverd 
 «Barnehagen skal fremme likeverd og likestilling uavhengig av kjønn, funksjonsevne, seksuell 
orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, etnisitet, kultur, sosial status, språk, religion og livssyn. 
Barnehagen skal motvirke alle former for diskriminering og fremme nestekjærlighet». (Rammeplanen, 
2017) 
Vi skal gi alle barn mulighet til å oppleve bevegelsesglede, mestring og et trygt fellesskap hvor ulike 
individer møtes i respekt for det som er forskjellig. Vi ønsker å ha et fysisk og psykisk miljø som gir 
mulighet for lek og bevegelsesglede for barn uavhengig av utviklingsstadium, kjønn og alder.  
  
Bærekraftig utvikling 
«Barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Bærekraftig utvikling omfatter natur, 
økonomi og sosiale forhold og er en forutsetning for å ta vare på livet på jorden slik vi kjenner det». 
Som et ledd i dette er vi grønt flagg – sertifisert, dette innebærer en pedagogisk tilnærming til 
miljøarbeid.  
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Livsmestring og helse  
Vårt læringssyn bygger på at barn erfarer, lærer og utvikler seg ved bruk av kroppen og alle sansene. I 
alt barn fortar seg er det bevegelse, sansing, kommunikasjon og uttrykk ved bruk av kroppen. Barn 
skal prøve, øve og mestre. Vårt mål er at barna skal oppleve og bevare en indre glede ved å være i 
aktivitet og kjenne på bevegelsesglede. På samme måte som vi har fokus på at barna skal oppleve 
bevegelsesglede, vil vi også at de skal oppleve ekte matglede. Det innebærer at barna skal få ulike 
erfaringer med mat, og oppleve gleden ved å lage og spise i et sosialt fellesskap. 
«Barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale 
forskjeller. Barnas fysiske og psykiske helse skal fremmes i barnehagen. Barnehagen skal bidra til 
barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og forebygge krenkelser og mobbing».  
  
 
 

                       Om Læringsverkstedet Idrettsbarnehage  

 
«Barna i Idrettsbarnehage skal oppleve 

bevegelsesglede og matglede i hverdagen» 
 

 

 
 

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 ses isolert, vi skal 
bruke elementer fra alle tre boksene i våre aktiviteter 
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De fire fokuspunkter 
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I Læringverkstedets Idrettsbarnehager skal alle føle seg verdifulle, vokse og trives. ”Verdens viktigste 
verdier” er barna våre, som skal forme fremtiden. 
Å få verdens viktigste verdier til å vokse handler ikke bare om å vokse fysisk, men om hele 
barnets utvikling både fysisk, psykisk, sosialt og kognitivt. 
Vi bruker Hjerteprogrammet aktivt, slikt at barna blir kjent med seg selv, og får erfare at de 
er verdifulle akkurat slik de er. 
 

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.  
 
 
 

 

Saltoplan 

Vi har idrettspedagoger som planlegger og tilrettelegger aktiviteter for barna ut fra barnas alder, 
forutsetninger og periodens fokusferdigheter, dette kaller vi en saltoplan.  

Aktivitetsdagene, fire i året, tar utgangspunkt i å oppsummere perioden. Aktivitetsdagen inneholder 
leker og tilrettelagte aktiviteter som også har vært på saltoplanen i perioden. Vi ønsker å skape 
gjenkjennelse og mulighet for å oppnå bevegelsesglede. 10. mai hvert år markerer vi verdens 
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aktivitetsdag hvor vi blant annet inviterer andre førskolebarn i kommunen til lek og bevegelsesglede i 
fellesskap. 

Gjennom året har vi temauker som blant annet uteuker, sommerfestival og vinterfestival hvor vi 
legger til rette for at barna skal oppleve bevegelsesglede og mestring. Vi markerer også ulike 
kulturbegivenheter som blant annet olympiske leker, VM, jakt og andre lokale arrangement. 

 

 

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. Vi har valgt å sette oss mål om at barna i 
idrettsbarnehage skal oppleve bevegelsesglede og matglede hver dag i barnehagen. Det er ikke nok i 
seg selv at barn deltar i fysisk aktiv 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 arbeider tverrfaglig med alle områder i rammeplanen, og ser muligheten for å bruke elementer fra 
idrett, lek og bevegelse inn i alle fagområder.   

 
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) og ved at barn opplever 
glede og mestring ved å være i bevegelse, samt variert og sunt kosthold, vil sjansen være større for at 
barna tar med seg de gode vanene videre i livet 

 

Bevegelsesglede 
Vi jobber for at barna skal oppleve bevegelsesglede gjennom å ha ansatte som er tilstede og er gode 
forbilder for barna. Dette for å ivareta barns nysgjerrighet og mestringsglede ved å være i bevegelse. 
Hos oss skal alle få like opplevelser, uavhengige av kjønn og funksjonsnivå. For at alle barn skal 
oppleve bevegelsesglede, tilrettelegger vi for gode mestringsopplevelser ved at aktivitetene og 
lekene tilpasses barnas interesser og forutsetninger.  
 
Det er en selvfølge at vi skal være begeistringssmittere gjennom beveglese i hverdagen. Vi er aktive 
voksne som er tilstede både fysisk og mentalt i samspill med barna. De voksnes engasjement smitter 
over på barna. Kropp imiterer kropp og vi må også være bevisste på vårt eget kroppsspråk og hva vi 
utstråler til barna.  
 
Motoriske ferdigheter, koordinative egenskaper og sanser er fordelt gjennom årstidene (4 perioder). 
Dette synliggjør vi i barnehagens bevegelsessirkel og sikrer dermed at barna opplever allsidighet og 
variasjon. 4 ganger i året har vi periodeavsluttning og her er hensikten å oppsummere perioden som 
har vært i bevegelsessirkelen i fellesskap med de andre avdelingene. Grunnleggende faktorer som vi 
har fokus på for at barna skal oppleve bevegelsesglede, motivasjon og mestring er;  
 

• Gjentakelser 

• Aktive voksne  

• Legge til rette for at det skal være lystbetont og gøy 

• God bekledning 
 
En forutsetning for å trives ute er å ha klær tilpasset vær og temperatur og som er gode å bevege seg 
i. Både klær og sko må ha god passform og være i riktig størrelse. Både for store og for små klær og 
sko hindrer bevegelse.  
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«Det høres gøy ut, det vil jeg være med på» 
 

 
 

 

 

 

Matglede – Et godt måltid 
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. 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 jobber for at barna skal oppleve matglede gjennom å invitere de til å være aktive deltakere i 
produksjon av maten og i måltidene. I oppstarten av et barnehageår vil det være repetisjon av 
ukemenyer og etter kort tid vil barnas smaksrepertoar utvides. Det er viktig for oss at barna skal få 
gode opplevelser gjennom måltid og matlaging, slik at vi stimulerer barnas nysgjerrighet og interesse. 
På denne måten mener vi at vi bidrar til å legge til rette for gode og sunne matvaner senere i livet.  
 
De ansatte skal være gode rollemodeller ift. å vise engasjement og glede rundt mat og matlaging. Vi 
skal smake på maten sammen med barna og sitte rundt bordet og ta del i måltidet. Samtalene rundt 
bordet skal være preget av undring over maten. Hvor kommer maten vi spiser fra? Hvordan smaker 
de ulike tingene og hvordan er konsistensen?  
 
Lokalmat fokus. 
Kokken Frank har helt siden oppstart jobbet med å få levert lokale råvarer til sin matproduksjon.  
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Felles satsningsområde for alle barnehager i Læringsverkstedet 
Hvert år setter Læringsverkstedet opp et felles satsningsområde som alle barnehager skal jobbe med. 

I år er dette 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.  
 
For å bygge gode relasjoner mellom barna snakker vi med de om normer og verdier, støtter de i 
samspill og i konflikt med andre og tilrettelegger for gode samspillserfaringer. Å lære seg å vise 
hensyn og se andres følelser og perspektiv, respektere andres grenser og sette egne er viktige 
faktorer vi er bevvist i vårt arbeid. Å dele barnegruppa inn i mindre grupper er noe vi ofte gjør, det 
gjør at relasjonene mellom både voksen-barn og barn-barn styrkes. Vi ser enkeltbarnet og dets behov 
bedre og det sørger for at god lek kan flyte uforstyrret blant annet. Her på barnehagen har vi et godt 
samarbeid mellom avdelingene. Ved levering og henting er vi ofte sammen på fløy, slik at barna blir 
kjent på tvers av avdelingene og barna blir trygge på andre voksne. Også på klubb (Minimus, 
Medimus og Maximus) møter de voksne fra andre avdelinger og blir godt kjent med de. Som ansatte 
er vi bevisst på å gå foran som gode eksempler. Vi jobber for et godt arbeidsmiljø og er opptatt av å 
sørge for at vi har det fint på jobb sammen. Dette smitter over på barna, og bidrar til en god kultur 
for store og små. 
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Vårt lokale satsningsområde 
I tillegg til Læringsverkstedets felles satsningsområde har vi i Brekkåsen Idrettsbarnehage et lokalt 
tema som vi fordyper oss eksta mye i. I år er dette natur og friluftsliv. 
 
I Lundalen har vi som nevnt tidligere et flott område med skog og gapahuk. Hver tirsdag har Iubar 
fast utedag med levering og henting her. Lundalen er også i bruk hver dag av de ulike avdelingene. Vi 
har ingen ferdigkonstruerte leker her, men er kreative sammen med barna. Ute i naturlige 
omgivelser ser vi et mindre konfliktsnivå mellom barna og at de leker i større grupper. Miljøet innbyr 
til samarbeid og fellesskap, og gode relasjoner knyttes i felles positive opplevelser.  
 
Alle avdelingene har en fast turdag i uka, da drar vi til ulike plasser og blir kjent i nærmiljøet. Vi er 
opptatt av bevegelsesglede og vil gi barna et bredt erfaringsgrunnlag og mestringsfølelse ved å 
tilbringe tid i ulikt terreng. Matgleden har vi med oss på tur, om vi lager maten selv på bål eller om 
kokken Frank sender med oss deilige rester på termos.  
 
To uker i året gjennomfører vi villmarksuke hvor vi er ut på tur hver dag den uka, hvorav to av de er i 
Sjetnemarka.  
 
Gjennom året og årstidene ønsker vi å bidra til at barna skal bli glad i uteliv og tilby de varierte 
aktiviteter. På vinteren ordner vi for eksempel skøytebane. Ei kjempeutfordring for de fleste til  
begynne med, samtidig en arena med bratt læringskurve og mange gode mestringsopplevelser. Som 
voksne er vi opptatt av å vise gode holdninger selv, og være aktive og lekne.   
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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  
 
Det er viktig å spesifisere at å jobbe med barns medvirkning ikke er en metode, men en grunntanke 
og et barnesyn. Fokuset når vi prøver å få begrepet implementert er derfor ikke direkte knyttet til 
barna, men til voksenrollen. Skal barn ha en reell påvirkningskraft på sin egen barndom og rett til 
medbestemmelse så fordrer det ansatte som klarer å legge bort disputter om hva som er det rette. 
Det krever at vi voksne har evnen til å lytte, og som ser barns tanker, meninger og uttrykk som 
likeverdige. 
Barns medvirkning handler i stor grad om å lytte og la barnets stemme bli hørt. Det handler også om 
å få være en del av et demokrati, om å føle seg verdsatt og om å få kjenne at «min stemme teller 
med». 
 
Forutsetningene for å innfri prinsippet om medvirkning innebærer at vi som voksne må være i stand 
til å fange opp barnas uttrykk, opplevelser og interesser. Vi må opptre aktivt lyttende og prioritere tid 
til samtaler for å kunne fange barnas signaler. 
 
I Brekkåsen Idrettsbarnehage betyr dette i praksis at vi voksne må gi rom for medvirkning i 
hverdagsrutiner og planer. Det betyr at vi må være gode på å lytte og tyde signaler som barna gir. 
Dette kan for eksempel være et konkret verbalt uttrykk om å ønske noe, et kroppslig uttrykk for at 
barna ikke er klar for å avslutte en lek, eller at man har behov for å få utfolde seg litt ekstra kroppslig.  
 
Det er viktig at vi som voksne kjenner verdien av barns lek, og klarer å være fleksible på faste rutiner 
slik at man ikke avbryter god og viktig lek. 
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Våre tiltak for å jobbe med dette; 
 

• Gi barna tid og rom for å lytte og samtale. 
 

• Barna er med på å planlegge aktiviteter i 
hverdagen gjennom egne ønsker og gjennom 
observasjon fra voksne. 
 

• En dag i uken har vi klubb (aldersdelte 
grupper på tvers av avdelingene)  og da er det 
enklere for den voksne å se barna og deres 
behov, og tilrettelegge for aktiviteter som fenger 
barna og passer deres nivå. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Samarbeid mellom hjem og barnehage 
 
«Vi skal sammen skape en sosial læringsarena som setter gode spor» er vårt løfte til foreldrene og 
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. 
 
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. 
 
Det er også ulike arenaer der vi har et formelt samarbeid med foresatte: 
• Foreldrerådet består av alle foreldrene. I mange barnehager velges representanter 
til et arbeidsutvalg for foreldrerådet (FAU). 
• 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. 
• Foreldremøter. Sammen med foreldrene skal barnehagen finne fram til innhold og 
møteformer som gjør at foreldrene opplever møtene som givende. 
• Foreldresamtaler. Barnehagen inviterer foreldre til individuelle foreldresamtaler minst 
én gang i året. Foreldresamtalen er en fortrolig samtale mellom foreldrene og 
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barnehagepersonalet om det enkelte barns trivsel, utvikling og aktiviteter i barnehagen. 
 

Daglige samtaler med foreldre/foresatte skaper dialog rundt barnets hverdag i barnehagen. 
Vi har et stort fokus på barns psykososiale miljø i barnehagen, dette er et viktig tema vi 
ønsker å involvere foreldre/foresatte i. Vi opplever foreldremøter og foreldresamtaler som 
positive arenaer for samarbeid. Det er helt avgjørende for å skape et miljø der krenkende 
adferd blir sett og jobbet med. Foreldre og barnehagens personale har et felles ansvar for barns 
trivsel og utvikling (Rammeplanen, 2017). 
Barnehagen har utarbeidet en egen «handlingsplan mot mobbing og krenkende adferd», 
som foreldre får tilgang til. 
 
Aktiviteter gjennom året 
● Sommerfest med avslutning for Maximus.   
● Dugnad (2 ganger i året) 
● 17. mai feiring (16. mai) 
● Besøksdag for nye foreldre og barn 
● Påskefrokost der vi inviterer til hyggelig samvær og frokost, før vi går inn i påskeferie. 
● Refleksløype i november 
● Skidag i løpet av vinteren 
● Bli kjent dag i juni 
 
Brekkåsen Idrettsbarnehage har et meget velfungerende FAU med 6 medlemmer, 
med egen SU-representant. 
 
Foresatte er de viktigste personene i barns liv og en betydningsfull samarbeidspartner for oss i 
barnehagen. Vi ønsker foresatte som er engasjerte i, og er en naturlig del av vår hverdag. Når 
foreldrene og personalet har en åpen, tillitsfull og varm kommunikasjon fører det til at barnet trives 
bedre i barnehagen. 
 

• Husk at positive foreldre = positive barn. Hils på og prat med barn, foreldre og ansatte. Tenk på 
hvordan dere omtaler andre familier og barnehagen hjemme. 

• Foreldre trenger ikke å vite alt, men engasjement påvirker barnets trivsel og utvikling positivt. Vær 
interessert og nysgjerrig på hvordan barnet har hatt det i barnehagen. 

• La barnet få tid til å fortelle på sin egen måte og snakk om barnehagen hjemme. 

• Foreldre må” lese” hvordan barnet har det og ta hensyn til at barnet blir sliten i barnehagen. 

• En god dialog skaper tillit mellom foreldre og personalet. Saker tas opp når de oppstår på en åpen og 
ærlig måte. Kritikk er et lite egnet verktøy for samarbeid. 

• Bruk barnehagens foreldreråd og samarbeidsutvalg aktivt. Barnehagen skal informere foreldrene og 
legge til rette for samarbeid. Foreldrene må engasjere seg i barnehagespørsmål og diskutere seg 
imellom. 

 
 

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. 
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Ny i barnehagen  
 
Små barn har et grunnleggende behov for trygghet, forutsigbarhet og stabilitet. Tilknytningsteori 
handler om hvordan små barn er avhengige av tilgjengelige omsorgspersoner for trøst og trygghet 
for å kunne flytte sin energi over på utforskning og læring. Trygghet og tilknytning er grunnlaget for 
all utvikling, lek og læring.  
(Oslostandard for tilvenning – en trygg barnehagestart for alle barn) 

 
Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene legge til rette for at barnet kan få en trygg og god start i 
barnehagen. Barnehagen skal tilpasse rutiner og organisere tid og som slik at barnet får tid til å bli 
kjent, etablere relasjoner og knytte seg til personalet og til andre barn. 
 
I Brekkåsen idrettsbarnehage inviterer vi barn og 
foreldre/foresatte til en besøksdag i juni for å bli kjent med 
barnehagetilbudet, personalet og huset som helhet. På 
oppstartsdagen og den påfølgende perioden vil en fast voksen 
fra avdelingen ta imot og være nær barnet så langt det lar seg 
gjøre, denne rollen betegner vi som primærkontakt. Det er 
barnas tilknytning til de voksne, omsorg og trygghet som står i 
fokus. Vi i barnehagen skal tilpasse rutiner og organisere tid og 
rom slik at barnet får tid til å bli kjent, knytte seg til personalet og 
til andre barn, skape tilhørighet og trygghet til å leke, utforske og 
lære. 
 
Det er viktig med faste rutiner og en kjent dagsrytme hver dag 
slik at barna får forutsigbarhet og kjenner igjen dagsrytmen vår, 
og på denne måten skaper vi trygghet rundt og for barna.  
Som voksne på avdelingen skal vi være gode rollemodeller og 
være tilstede der barna er både fysisk og psykisk, i leken, aktiviteten og samspillet mellom voksen-
barn og barn-barn.  
Vi legger til rette for en oppstartssamtale med foreldre/foresatte i tilvenningsdagene for å få 
nødvendig informasjon om barnet og utveksle forventninger til hverandres roller.  
 

Fra småbarn - til storbarnsavdeling 
Hos oss vil vi legge til rette for at barn og foreldre får tid og rom til å bli kjent med barn, og 
personalet, når barnet bytter barnegruppe. 
 
Vi starter med tilvenningen på storbarn et par måneder før sommerferien, med at småbarn i første 
omgang går å besøker arealet på storbarnsavdelingene og får tid til å leke her. I tillegg vil barna i 
mindre grupper sammen med en voksne fra sin avdeling gå på besøk for å bli kjent med noen av 
barna og voksne de skal være sammen med til høsten. De får anledning til å spise sammen både inne 
og ute, og vi legger til rette for at småbarn kan bli med storbarnsavdelingen på tur i nærområdet. På 
denne måten får barna kjennskap og en større trygghetsfølelse på de barna og voksne de skal være 
sammen med.          
Overgangen til storbarn er et samtaletema på vårens foreldresamtale, hvor vi forteller hva foreldre 
og barn kan forvente seg av forandringer og hva vi i samarbeid med hjemmet kan gjøre for å gi 
barnet de beste forutsetningene for en trygg og god start på høsten. 
Personalet rullere på avdelingene hver høst samtidig som vi samarbeider tett på hver fløy, på den 
måten blir barn og foreldre kjent med flere i personalgruppen hvert år. Ansatte oppsøker også barna 
de vet skal være på sin avdeling til høsten i uteleken eller på arealet inne for å begynne å etablere en 
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kontakt. Dette gjør at foreldre og barn gjerne har et forhold i forkant til de voksne som er på 
avdelingen de starter opp. 
 

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 skole for å sikre at barna er forberedt på skolestart. 

 

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.  
 

 
  
Både i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver og i prinsipper for opplæringen slås det fast 
at barnehage og skole skal samarbeide til barnets beste. I kapitell 5.1 i Rammeplan for barnehagens 
innhold og oppgaver heter det: 
Barnehagen skal, i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage til første 
klasse og eventuelt skolefritidsordning. Dette skal skje i nært samarbeid med barnets hjem. Planer 
for barns overgang fra barnehage til skole må være nedfelt i barnehagens årsplan 
(Kunnskapsdepartementet 2006:53). 
Vi skal skape kontinuitet og sammenheng i barnas læringsløp, og hvert enkelt barn skal sikres en god 
overgang fra barnehage til skole. Dette krever tett samarbeid med barna og de foresatte, og mellom 
ansatte i barnehagen og skolene. Barns medvirkning og deltakelse i dette arbeidet er særlig viktig. 
For å mestre overgangen fra barnehage til skole jobber vi i idrettsbarnehagen aktivt med hele 
barnets utvikling, både fysisk, psykisk, sosialt og kognitivt.  
 
 
Barna skal bli godt rustet til å møte forventningene som stilles til dem på skolen: 

• Bli trygge på seg selv. 

• Tørre og mestre å ta initiativ til lek. 

• Mestre hverdagssituasjoner som påkledning, toalettbesøk og hygiene. 

• Ta imot og gjennomføre beskjeder som blir gitt. 

• Barna vil også bli kjent med tall og bokstaver gjennom aktiviteter, lek og samlingsstunder. 
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Vi følger Melhus kommunes «God skolestart». Mer informasjon finner dere på: 
www.melhus.kommune.no 
Idrettsbarnehagens førskolebarn har fått navnet «Maximus», som betyr de eldste. Vi har som 
hovedmål å gi barna opplevelser som knytter gruppa sammen, samtidig som vi arbeider for at barna 
skal bli trygge og selvstendige. Gjennom året skal barna få delta på ski-, sykkel, fotturer og ulike 
utflukter, samt overnatting i barnehagen. Aktiviteter vi vil gjennomføre i klubbtiden på barnehagen 
er blant annet tekstskaping, skrivedans og forberedelse til forestilling. Dette mener vi skal trygge 
barna i overgangen barnehage – skole, og gi dem gode erfaringer og kunnskap i samspill med andre 
barn på tvers av avdeling og barnehage. Våren 2019 vil vi gjennomføre skolebesøk hvor barna blir 
kjent med framtidig skole og miljø. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vår pedagogiske virksomhet 
Planlegging, dokumentasjon og vurdering er viktig for å utvikle kvalitet i en bevisst og uttalt retning. 
Hensikten med dokumentasjon og vurdering er å gi grunnlag for refleksjon og læring. Vi skal 
synliggjøre det pedagogiske arbeidet i barnehagen, og vurdere innholdet i vårt arbeid. 
 
Systematisk dokumentasjon er et viktig ledd i pedagogisk profilering for konseptet Idrettsbarnehage, 
og det må være tydelig at vi som Idrettsbarnehage profilerer oss og har en dokumentert idretts 
pedagogisk og barnefaglig forankring. 
 
Vi har valgt å jobbe ut fra verktøy fra plan til praksis, der vi har fokus på å sette oss tydelige mål, 
reflektere over egen praksis, evaluere og vurdere det vi jobber med. 
Verktøy i dette arbeidet er prosessorienterte planer og praksisfortellinger.  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.melhus.kommune.no/
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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. 
 

• Årsplan (både overordnet og lokaltilpasset innhold) 

• Periodeplan, 4 perioder i året  (for hver avdeling) 

• Ukeplan (for hver avdeling) 

• Saltoplan 
 

Årsplanen danner grunnlaget for utarbeidelse av fire periodeplaner i året. Disse danner igjen 
grunnlaget for ukeplaner. Vi bruker fra plan til praksis i vårt planleggingsarbeid, for å sette oss 
tydelige mål. Gjennom året går det med en del timer på planlegging og faglig oppdatering. Vi har 5 
planleggingsdager, personalmøte hver måned (kveldstid), avdelingsmøter (annenhver uke) og 
pedagogisk leder møte (annenhver uke). Barnas innspill og interesser vektlegges i planleggingen ut i 
fra alder og modning. 
 

Plan 
Tydelige mål:

Hva ønsker vi å oppnå?

Tydelige tiltak:

Hva må vi gjøre for å nå 
målene?

Praksis

- Leder følger opp at det 
som er bestemt 

etterfølges i praksis

Veiledning gjennom 
tilbakemeldinger

Dokumentasjon

- Praksisfortellinger som 
berører verdier, barnesyn 

og voksenrollen nedtegnes 
og benyttes både i 
lederteamet og i 
personalgruppen. 

Refleksjon
- Hva forteller våre 

praksisfortellinger om vår 
praksis?  Er det samsvar 

mellom vårt uttrykte 
barnesyn, verdisyn og vår 

praksis? 

Vurdering
- Hvor er vi i prosessen? 

_ Hva ser ut for å virke? 

- Hvor er vi ift. målsetninger? 

- Hva er det viktig å arbeide 
videre med? 
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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. 
 

• Månedsbrev 

• Bilder 

• Praksisfortellinger 

• Barnas prosjekter og aktiviteter synliggjøres på arealene rundt oss. 
 
Gjennom månedsbrevene dokumenterer vi hvordan vi jobber med årsplanen, periodeplanen og 
ukeplanene. 
 
 

Vurdering 
Det pedagogiske arbeidet skal beskrives, analyseres og fortolkes ut fra barnehagens planer, 
barnehageloven og rammeplanen (Kunnskapsdepartementet, 2017). Pedagogiske evalueringer som 
vurdering 
 

• Periodeevalueringer 

• Brukerundersøkelser 

• Praksisfortellinger 
 

Etter hver periode evaluerer vi hvordan valgte aktiviteter og metoder har fungert, hvordan barnas 
opplevelser har vært og om perioden har vært i tråd med våre satsinger og målsettinger. 
Periodeevalueringen skjer direkte i forkant av at vi lager periodeplan for neste periode, slik at vi kan 
ta med oss erfaringer videre. 
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Årskalender 
 

August 2018 
Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

31 30. 31. 1. 2. 3. 

 Planleggingsdag 

Bhg. stengt 

Barnehagen åpner 
igjen etter ferien. 

VELKOMMEN! 

   

32 6. 7. 8. 9. 10. 

 

33 13. 14. 15. 16. 17. 

34 20.  21. 22. 23. 24. 

35 27. 28. 29. 30.  

      

 

September 2018 
Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

36 3. 4. 5. 6. 7. 

      

37 10. 11. 

 

12. 13. 14. 

38 

Brannvernuke 

17. 18. 19. 

Aktivitetsdag 

20. 21. 

Planleggingsdag 

Bhg. stengt 

39 24. 25. 

Friluftsdager 

småbarn 

26. 

Friluftsdager 

småbarn 

 

 

27. 

Friluftsdager 

småbarn 

 

 

28. 

Periodeavsluttning 
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Oktober 2018  
Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

40 1. 2. 3. 4. 5. 

 Friluftsdager 
storbarn 

Friluftsdager 
storbarn 

 

Friluftsdager 
storbarn 

 

Friluftsdager 
storbarn 

 

Friluftsdager 
storbarn 

 

41 

 

8. 9. 10. 11. 12. 

42 

 

 

15. 16. 17. 18. 19. 

43 

 

22. 23. 24. 

 

25. 26.  

44 29. 30. 31.   

      

 

November 2018 
Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

44    1. 2. 

      

45 5. 6. 7. 8. 

 

 

 

9. 

46 12. 13. 14. 

Periodeavsluttning 

 

 

15. 16. 

47 19. 20. 21. 22. 23. 

48 26. 27. 28. 29. 30. 

Planleggingsdag 
Bhg. Stengt 
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Desember 2018 
Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

49 3. 4. 5. 6. 7. 

 Adventsamling   Nisseaktivitetsdag  

50 10. 

Adventsamling 

11. 12. 13. 

Luciamorgen 

 

14. 

51 17. 

Adventsamling 

18. 

Barnas julebord 

19. 

 

20. 21. 

52 24. 

Julestengt 

25. 

Julestengt 

26. 

Julestengt 

27. 

Julestengt 

28. 

Julestengt 

1 31.     

 Julestengt     

 

Januar 2019 
Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1  1. 2. 3. 4. 

      Nyttårsdag 

    Bhg. stengt 

   

2 7. 8. 9. 10. 11. 

3 14. 15. 16. 17. 18. 

4 21. 22. 23. 24. 25. 

5 28. 29. 30. 31.  

Vinterfestivaluke      
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Februar 2019 
Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

5     1. 

      

6 4. 5. 6. 

Markering av 
samenes 

nasjonaldag 

7. 8. 

7 11. 12. 

 

13. 

Karneval 

14. 15. 

8 18. 19. 20. 21. 22. 

9 25. 26. 27. 28.  

      

 

Mars 2019 
Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

9     1. 

      

10 

 

4. 5. 6. 

Aktivitetsdag 

7. 

 

8. 

11 11. 12. 13. 

Planleggingsdag 

Bhg. stengt 

14. 15. 

12 18. 19. 

 

20. 

 

21. 22. 

13 25. 26. 27. 28. 29. 

Periodeavsluttning 
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April 2019 
Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

14 1. 2. 3. 4. 5. 

      

15 8. 9. 

 

10. 

Påskefrokost 
storbarn 

11. 

Påskefrokost 
småbarn  

12. 

16 15. 

Påskestengt 

16. 

Påskestengt 

17. 

Påskestengt 

18. 

Påskestengt 

(Skjærtorsdag) 

19. 

Påskestengt 

(Langfredag) 

17 22. 

Påskestengt 

(2.påskedag) 

23. 

 

24. 25. 26. 

18 29. 30.    

      

 

Mai 2019 
Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

18   1. 2. 3. 

   Bhg. stengt 

(Arbeidernes dag) 

  

19 6. 7. 8. 9. 10. 

Verdens 
Aktivitetsdag 

20 13. 14. 15. 16. 

17. mai 
markering i bhg. 

17. 

Bhg. stengt 

21 20. 

Friluftsdager 
storbarn 

21. 

Friluftsdager 
storbarn 

22. 

Friluftsdager 

 storbarn 

23. 

Friluftsdager 

storbarn 

24. 

Friluftsdager 
storbarn 

22 27. 28. 29. 30. 31. 

    Bhg. stengt 

(Kr. Himmelfart) 
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Juni 2019 
Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

23 3. 4. 

Friluftsdager 

småbarn 

5. 

Friluftsdager 

småbarn 

6. 

Friluftsdager 

småbarn 

7. 

      

24 

 

10. 

Bhg. stengt 

(2.pinsedag) 

11. 12. 

 

13. 

 

 

14. 

Aktivitetsdag 

25 

 

17. 

Sommerfestival 

18. 

Sommerfestival 

19. 

Sommerfestival 

20. 

Sommerfestival 

21. 

Planleggingsdag 

Bhg. stengt 

26 24. 25. 26. 27. 28. 

Periodeavsluttning 

 

      

      

 

Juli 2019 
Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

27 1. 2. 3. 4. 5. 

      

28 8. 

Sommerstengt 

9. 

Sommerstengt 

 

10. 

Sommerstengt 

11. 

Sommerstengt 

12. 

Sommerstengt 

29 15. 

Sommerstengt 

16. 

Sommerstengt 

17. 

Sommerstengt 

18. 

Sommerstengt 

19. 

Sommerstengt 

30 22. 

Sommerstengt 

23. 

Sommerstengt 

24. 

Sommerstengt 

25. 

Sommerstengt 

26. 

Sommerstengt 

31 29. 

Planleggingsdag 

Bhg. stengt 

30. 31.   
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