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Det er viktig for oss med konstruktive tilbake-

meldinger. Vær raske med å ta kontakt med 

din avdeling hvis det er noe dere lurer på eller 

er uenig med. Det er godt mulig vi kan finne et 

svar sammen ganske raskt.  

Vi gleder oss til fortsettelsen, å bli kjent med 

både foreldre og barn. 

Ruth 

Hei og velkommen til et nytt barnehageår. 

Vi går inn i et spennende år, hvor nye normer 

skal innarbeides og settes i system, Barneha-

gesektoren er stadig i endring, og både stat og 

kommune gjør endringer som påvirker driften 

vår.  

Våre overordnede mål er å skape en barneha-

ge og en hverdag for barna deres, som er for-

utsigbar, spennende, lærerik og fylt av opple-

velser og omsorg.  

Læringsverkstedet eier og driver over 200 bar-

nehager i store deler av Norge. I våre barneha-

ger skal barn få et godt grunnlag for livslang 

læring – i kunnskap, vennskap, trygghet og gle-

de. 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 utvik-

ling, læring og et godt liv. Vi ønsker at barna 

skal vokse i kunnskap og mestring, i trygghet 

og empati.  

 

Velkommen til Buenget. 

Du sitter nå og leser i den ferske Årsplanen 

vår. For de av dere som har hatt barn her en 

stund, vil det være mye kjent. For dere som har 

deres første møte med barnehagen i høst, vil 

det være mye nytt.  

Velkommen til Buenget barnehage 
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handlingsplan mot mobbing.  

I Buenget jobber vi aktivt for en bærekraftig ut-

vikling. Varmkompostering av matavfall gir oss 

mulighet til å begrense søppelberget, og gir 

jord til kjøkkenhagen, hvor vi dyrker egne 

grønnsaker.  

Gjennom arbeid med et sunt kosthold, og ut-

fordre barna fysisk gjennom uteliv og turer, vil 

vi legge til rette for livsmestring og helse.  

Våre verdier skal ligge som en base under det 

arbeidet vi gjør med barna. Læringsverkstedet 

har et sett med felles verdier som er gjeldende 

i alle våre barnehager.  

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 tak-

høyde og frihet samtidig som vi har rammer og 

retningslinjer som gjør det trygt å være raus i 

møte med barn og foreldre. 

I følge rammeplanen skal barnehagens verdi-

grunnlag formidles, praktiseres og oppleves 

gjennomgående i barnehagens pedagogiske 

arbeid. Disse er: 

Demokrati 

Mangfold og gjensidig respekt 

Likestilling og likeverd 

Bærekraftig utvikling 

Livsmestring og helse 

 

Gjennom barnehagens felleskap skal barna 

oppleve å få ytre seg og bli hørt. Slik skal vi 

legge til rette for et demokrati i praksis, og 

fremme mestringsfølelse og medvirkning. 

Barnehagen er en arena hvor ulike kulturer, 

tradisjoner og væremåte skal smeltes sammen 

i nye grupper. Å synliggjøre ulikheter og å være 

nysgjerrige på andres kulturer, gir oss mulighet 

til å vise mangfoldet rundt oss.  

Vi har tro på at en god kjønnsdeling i barneha-

gen fremmer likestilling i praksis. Samtidig blir 

den voksnes rolle som aktiv i samspill viktig. 

Ved å lytte til og se alle barna som kompetente 

medspillere, fremmer vi likeverd. Vi har et stort 

ansvar for å avdekke utestenging og mobbing, 

noe som blir utdypet i Læringsverkstedets 

Våre verdier 
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«Det er et privilegium å få 

ta del i andre menneskers 

virkelighet.»  

Ole Paus 



 

Barnehagen skal møte barna med tillit og re-

spekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. 

Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læ-

ring, 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). 

Barnehagetiden er den mest læringsintensive 

perioden i livet. Barna er på sitt mest mottakeli-

ge for nye inntrykk, mestring og læring. Men 

det er en del ting som må på plass før barnet 

er i stand til å ta til seg nye ting. Tilknytning, 

trygghet og trivsel, er viktig for at barnet skal 

frigjøre plass til å ta til seg nye ting. Å finne sin 

plass i gruppa, danne vennskap og kjenne seg 

trygg på at man får trøst og omsorg, er viktige 

byggesteiner i barnets utvikling.  

I barnehagen skal vi sette barna i stand til å 
tenke og reflektere selv, utvikle kunnskap, ver-
dier og holdninger gjennom dialog og sam-
handling. Barna skal utvikle sosial handlings-
dyktighet. I dette ligger blant annet å kunne 
sette seg inn i andres perspektiv og rolle og slik 
utvikle empati. De må lære seg å handle sam-
men med andre, i problemløsning og oppgave-
løsning—og slik mestre nye utfordringer og ta 
til seg ny kunnskap.  

Barna må også utvikle gode kommunikasjons-
ferdigheter. Herunder ligger god språklig forstå-
else, men også god evne til å lytte, ta imot og 

tolke budskap fra andre i beste mening.  

Det hviler et stort ansvar på oss som voksne i 
barnehagen.  Vi skal være samtalepartner, veil-
eder, tilstedeværende, interesserte og aktivt 
medvirkende i barnas hverdag. Slik skal vi sør-
ge for at Rammeplanens intensjoner oppfylles; 
et lærende miljø, med støttende vennskap, og 
omsorg i trygghet. 

Barnehagens formål og innhold 
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 Hvert enkelt barn skal oppleve å bli sett, hørt 

og forstått av anerkjennende, tydelige og an-

svarsfulle voksne.  

Stammen og kjernen i treet er barnets egen 

motivasjon, her ligger mestring og ikke minst 

leken. Gjennom lek utforsker barna egne gren-

ser, og tar til seg ny kunnskap. Vi voksne job-

ber med  røttene. Her skal vi legge til rette for 

et sunt læringsmiljø, repetere og stadig gi nye 

utfordringer, og jobbe med begreper i større og 

mindre grupper. Det er her vi sørger for at bar-

na blir sett og hørt.  

Gjennom arbeid med fagområdene, kan vi 

gjenspeile barnas interesser, vi legger opp til 

ny kunnskap og frisker opp det gamle.  

Den norske barnehagetradisjonen bygger på et 

helhetlig læringssyn. Læringsverkstedet har 

utviklet et pedagogisk konsept som ivaretar 

dette perspektivet. Med Hjerteprogrammet og 

Lekende læring, samspill og mestring, ivare-

tar vi barnehagens samfunnsmandat (Lov om 

barnehager, 2005) og rammeplanens føringer 

for barnehagens innhold og oppgaver.        

Omsorg og lek, læring og danning er svært vik-

tige elementer i grunnlaget for Læringsverkste-

dets pedagogikk.  

Barns egenverd er kjernen i vårt pedagogiske 

konsept og sentralt i alt vårt arbeid  

Hvert enkelt barn er kompetent og har iboende 

ressurser som skal få komme til uttrykk og ut-

vikles i barnehagen. Barns egen nysgjerrighet 

og undring legger grunnlaget for livslang læ-

ring. Barn skal støttes og oppmuntres til å ut-

rykke seg, bli synlig og ha rom for medvirkning. 

For oss handler det om å gi barn rom, i både i 

fysisk og psykisk forstand, for å utrykke seg 

sammen med andre. 
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Med lekende læring, samspill og mestring skal 

vi gi barna grunnlag til å utvikle seg, og bli den 

beste utgaven av seg selv. Et av barndom-

mens 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 læ-

ringsarenaer. Barnehagen skal gi rom for barns 

ulike perspektiver og opplevelsesverdener.  

Barnas mest naturlige sosiale arena er leken. I 

barnehagen veksler vi mellom den frie leken, 

veiledet lek og de tilrettelagte aktivitetene.  

Den frie leken er egenmotivert og lystbetont, 

drevet av spontane innfall og interesser, hvor 

hensikten er uten ytre mål. I veiledet lek, tilfører 

den voksne læringsmiljøet tema og/eller rekvi-

sitter, slik som for eksempel «Bamsesykehus», 

for å stimulere barnas lek. På denne måten kan 

vi jobbe både med de tilrettelagte aktivitetene 

og samtidig tirre barnas nysgjerrighet og kreati-

ve tenking. Dette gjør barna til aktive deltakere 

i egen læring. 

Målet er å skape en balanse mellom struktur 

og fleksibilitet, og legge til rette for at det enkel-

te barnet har en arena å mestre på.  

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 bi-

drar 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 relasjo-
nene 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. 

Læringsverkstedets satsningsområde 

Lekende læring, samspill og mestring 
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Lekemiljø og relasjonsbygging. 

Det ligger en del forventninger til barn i sam-

spillsituasjoner. Lek er en komplisert og utford-

rende øvelse, med mange fallgruver både sosi-

alt og tematisk. Hvis du vil være Supermann, 

men leken du er i handler om dyresykehus, 

krever det kløkt og oppfinnsomhet for å forene 

de to .  

Noe lekkompetanse kommer av seg selv, i na-

turlig samspill med jevngamle. Noe læres i le-

ken av eldre og mer kompetente lekekamera-

ter, og noe trenger man faktisk hjelp av en vok-

sen for å lære seg. Barn er fantastiske rollemo-

deller for hverandre. Kan vi voksne være like 

gode rollemodeller for barna i lek, eller er vår 

rolle å være støttespiller og veileder? 

Vi skal jobbe med vårt blikk for samspillet, se 

på hvordan vi som voksne kan skape gode re-

lasjoner, for å kunne hjelpe barna i relasjons-

bygging.  

I år skal vi også ha fokus på lekemiljøet. Leke-

miljøet skal være utfordrende og by på overras-

kelser, det skal være fleksibelt men samtidig 

for enkelte forutsigbart og trygt. Tema for rom 

og soner skal være i forandring for å imøte-

komme temaskifter og barnas individuelle be-

hov. Og her har vi litt å jobbe med.  

Innredning og kartlegging av hva vi har  og 

hvor det er plassert på avdelingene, sammen 

med et kritisk blikk på ulike leker, skal hjelpe 

oss å komme i gang.  

og hørt. Dette er også en viktig del av de de-
mokratiske prosessene barnehagen ønsker.  

Barns medvirkning i barnehagen skal være en 
holdning, men vi kan ikke gi barna medvirk-
ningsrett for så å la dem sitte med ansvaret 
alene. Aktive, støttende og lyttende voksne le-
der barna i forhold til det de er med på å be-
stemme. Vi skal hjelpe dem i forhandlinger og 
sammen vurdere konsekvenser.  

Tanken om barns medvirkning bygger på ideer 
om likeverdighet og respekt, og handler om å 
bli spurt, lyttet til og akseptert som kompetent. 
Gjennom medvirkning utvider barna sin sosiale 
handlingsdyktighet, og lærer seg ferdigheter i 
kommunikasjon og forhandling.  

Medvirkning er en dialogprosess. Sammen 
med barna skal vi skape et miljø for undring og 
samtale, og gå inn i prosesser der alle blir sett 

Barns medvirkning 

Barnehagens satsningsområde 
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«Man er aldri for liten til å 

gjøre store ting». 

Nasse Nøff 



 

Vi skal sammen skape en sosial læringsare-

na som setter gode spor, er vårt løfte til for-

eldrene. Foreldresamarbeidet skal alltid ha bar-

nas beste som mål.  

I FN s barnekonvensjon, slås det fast, at alle 
handlinger som berører barn, skal være til 
«barnets beste». Fokus skal legges på barnets 
behov og interesser, og skal sikre barnet be-
skyttelse og omsorg.  

Samarbeid mellom foreldre og barnehage skal 
ha «barnets beste» som mål, hvor et felles an-
svar for barnets utvikling og trivsel skal stå i 
sentrum.  

 

Samarbeidet skal både skje på individnivå, 

med foreldrene til hvert enkelt barn, og på 

gruppenivå gjennom foreldrerådet og samar-

beidsutvalget. Samarbeidet skal sikre at foreld-

rene får innflytelse på barnehagens arbeid med 

å skape et helhetlig omsorgs-, leke- og læ-

ringsmiljø for barnegruppen. 

Gode samtaler og utveksling av erfaringer er 
med på å styrke samarbeidet mellom foreldre 
og barnehage. Foreldretilstelninger er gode 
arenaer å fremme et godt barnehagemiljø, for 
både barn og foreldre.  

Samtidig skal barnehagen forvalte sitt sam-
funnsmandat, og være en arena for en god 
barndom. Dette innebærer bl.a. fokus på den 
sosiale læringsarena, hvor barn i større og 
mindre grupper skal lære seg å innrette seg 
etter hverandre og andres behov. 

Medvirkning er en dialogprosess, hvor person-
alet må lytte til foreldrenes stemme, avklare 
forventninger og forutsetninger, og sette pre-
misser for et godt samarbeid.  

Gjennom tilrettelagte, planlagte samtaler og 
daglig dialog, skal barnehagen sikre at foreld-
rene får medvirke til tilrettelegging av barnets 
tilbud. Samtidig må personalet sikre at foreldre-
ne får god innsikt i og informasjon om det pe-
dagogiske tilbudet. 

Foreldrenes medvirkning i barnehagen 

Samarbeid barnehage - foreldre 
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En overgang fører til endringer i barnets ram-

mer og rutiner. Det å begynne i barnehagen 

skal oppleves som en god start, både i forhold 

til utvikling av trygghet og tilhørighet. Tilvenn-

ing, trygghet og tilhørighet er nøkkelord i forbin-

delse med alle overganger i løpet av barneha-

getiden. 

Ny i barnehagen 

Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene 

legge til rette for at barnet kan få en trygg og 

god start i barnehagen. Barnehagen skal tilpas-

se rutiner og organisere tid slik at barnet får tid 

til å bli kjent, etablere relasjoner og knytte seg 

til personalet og til andre barn. 

I Buenget inviterer vi alle nye foreldre til foreld-

remøte på våren før oppstart. Alle foreldre får 

et hefte med en del informasjon om hvordan 

det er å starte i barnehage. God tid, og utveks-

ling av informasjon er viktig for å få til en så 

trygg oppstart som mulig for både barn og for-

eldre. 

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 barne-

gruppe. 

Allerede i april-mai begynner vi å legge planer 

for hvilke barn som skal flyttes til hvilken stor-

barnsavdeling.  Når dette er avgjort begynner 

vi med besøk, det kan være for å leke, spise 

lunsj sammen eller bare for å se hvordan avde-

lingen ser ut. Slik blir barna kjent med både 

personalet og barna på den avdelingen de skal 

til.  

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 barne-

hagen som spennende, utfordrende og en tid 

hvor iveren etter å erobre nye kunnskaper sky-

ter fart (Veilederen fra eldst til yngst, 2009).  

Pandaklubben er skolestarterne i Buenget. For 
pandagruppa legger vi opp til skoleforbereden-
de aktiviteter og utfordringer tilpasset alder og 
utvikling. 

I Buenget har vi siden vi startet hatt barn i 
mange ulike skolekretser. Den enkelte skole 
har ulike måter å ta imot barna på. Felles for 
alle er at skolen ønsker et minimum av infor-
masjon om barnet, slik at de har en formening 
om barnets styrker og utfordringer. Er det barn 
med spesielle behov, vil det bli avholdt over-
gangssamtaler.  

Overganger 
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«Hvis du ikke bestemmer 

deg for neste skritt, blir du 

stående hele livet på ett 

ben.» 



 

Planlegging  

Planlegging gir personalet grunnlag for å tenke 

å handle systematisk i det pedagogiske      ar-

beidet. Barnehagen er forpliktet til å begrunne, 

planlegge, vurdere og dokumentere at det pe-

dagogiske arbeidet er i tråd med barnehagelo-

ven rammeplanen. 

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 barneha-

gens arbeid med å planlegge, vurdere og utvik-

le den pedagogiske virksomheten. 

Vurdering 

Det pedagogiske arbeidet skal beskrives, ana-

lyseres og fortolkes ut fra barnehagens planer, 

barnehageloven og rammeplanen 

(Kunnskapsdepartementet, 2017). 

I barnehagen har vi en egen progresjonsplan 
som sier noe om hva vi  skal jobbe med ift de 
ulike alderstrinnene i barnehagen.  Denne er 
tilgjengelig på hjemmesiden til barnehagen. 
Dette er grunnlaget vårt for planleggingen vi 
gjør. Progresjonsplanen er knyttet opp mot 
Rammeplan for barnehager, og de krav som 
ligger i denne. For skolestarterne har vi en 
egen plan som skal sikre overgangen mellom 
barnehage og skole. 

Vurdering er en viktig del av vårt pedagogiske 
arbeid, og gir oss mulighet til å endre tema og 
arbeidsmåter. Da er det viktig at vi skriftliggjør 
og dokumenterer vurderingene våre, slik at vi 
kan gå tilbake og eventuelt endre kurs fra de 
erfaringene vi har gjort oss.  

Barnegruppene er stadig i endring, og krever at 
vi går inn og endrer oppleggene våre i tråd 
med de vurderingene vi tar.  

Vår pedagogiske virksomhet 
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Barnehagen benytter ulike arbeidsmåter for å 

ivareta enkeltbarn, barnegruppe og lokalmiljø: 

Prosjektarbeid – tar utgangspunkt i barns ini-

tiativ/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 barneha-

gens øvrige medarbeidere 

Repetisjon - repetering av kjernestoffet i våre 

fem fagtema. 

Spiralprinsippet – sikrer en systematisk, hel-

hetlig og kontinuerlig utvikling av barns ferdig-

heter, kunnskap og læring innenfor alle fagte-

maer. Sikrer på den måte progresjon. 

Digital praksis – bidrar til barnas lek, kreativi-

tet og læring. Utøve digital dømmekraft og leg-

ge til rette for barnas utforskning, 

Vi vet at tidlige opplevelser og erfaringer påvir-

ker barnas selvoppfatning. Da er det viktig at vi 

voksne gir støtte og utfordring gjennom varierte 

tema og spennende opplevelser. Vi må sørge 

for å ha kunnskap som er relevant for barnas 

egeninitierte prosjekter, og skaffe materiale 

som fremmer læring.  

Læring er preget av kvaliteten på samspillet 

mellom barn og personale, hvor målet er å gi 

barn en positiv opplevelse av læring. Ved å 

bruke repetisjoner som barna kan kjenne seg 

igjen i, mens vi tilfører ny kunnskap bundet til 

tema og prosjekt, sikrer vi en helhetlig base for 

barnas utvikling.  

Våre arbeidsmåter, sammen med et engasjert 

personale skal gi barna tiltro til egne muligheter 

og mestring. 

å fortolke og sette rammeplanens syv fagområ-
der sammen til fem fagtemaer. Det bidrar til god 
organisering og progresjon i vårt pedagogiske 
arbeid. Hvert fagtema har et eget ikon som går 
igjen i materiell som barnehagen bruker i sitt ar-
beid.  Rammeplanens fagområde Kropp, beve-
gelse, mat og helse er en del av selve kjernen i 

vårt pedagogiske konsept 
og inngår i alle fagtemaene i 

Rammeplanen gir føringer for et helhetlig arbeid 

som skal sikre alle barn gode utviklingsmulighe-

ter og trivsel. Barnehagens pedagogiske tilbud 

skal romme innhold fra rammeplanens syv fag-

områder.  

Vi arbeider systematisk og kontinuerlig med alle 
rammeplanens fagområder. 
Læringsverkstedet har valgt 

Fra rammeplanens 7 fagområder til 
Læringsverkstedets fem fagtemaer 

Våre arbeidsmåter 
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«Det var klokt inni hodet 

mitt, men så skjedde det 

noe på veien ut..» 

Ole Brumm 

Hjerteprogrammet er utviklet av Læringsverk-
stedet som et verktøy for barnehagens arbeid 
med sosial kompetanse innen kategoriene 
JEG, DU og VI. Hjerteprogrammet er for oss 
formålsparagrafen i praksis. Det dekker ram-
meplanens fagområde Etikk, religion og filosofi, 
samt elementer i rammeplanens fagområde 
Nærmiljø og samfunn, Kropp, bevegelse, mat 
og helse, samt temaet bærekraftig utvikling.  

Alle barn i gruppen bidrar på sin måte til å ska-
pe barnegruppen og fellesskapet som de er en 

del av i barnehagen. Hjerteprogrammet skal 
prege alle dagene i barnehagen, men en dag i 
uka holder vi spesielt fokus på dette med en 
hjertesamling med tema som fellesskap, venn-
skap og følelser. De ulike avdelingene jobber 
litt forskjellig med dette ut fra barnas alder. Det 
kan for eksempel handle om fokustid, der et 
enkelt barn får være i fokus eller det kan være 
samarbeidsoppgaver der barna får erfaringer 
med samarbeid i grup-
pe. 

Gjennom lekende læring utvider barna hver 

dag sin språkverden, som igjen gjør at de 

vokser på flere arenaer. Personalet jobber for å 

være gode rollemodeller, og veilede og tilrette-

legger for leksituasjoner som både styrker bar-

nas verbalspråk og kroppsspråk. 

Språk dekker rammeplanens fagområde Kom-
munikasjon, 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 na-
turlig del i alt av barnehagens arbeid og hver-
dagsaktiviteter  

Språkutviklingen henger tett sammen med 

utviklingen av sosial kompetanse og lekkom-

petanse, noe vi vektlegger her i Buenget. 

de matematisk forståelse.     

Barna får erfaringer med mattelek gjennom 

hele dagen, som for eksempel ved aktiv delta-

gelse i matlaging og dekke på tralla, hvor barna 

bl.a. kan telle bestikk, kopper og fat.  

Mattelek rommer innholdet i rammeplanens 

fagområde Antall, rom og form.  

Mattelek for skolestarterne er en viktig del av 

dette fagtemaet i barnehagen. Barnehagens 

arbeid med fagtemaet Mattelek lar barn leke og 

erfare matematikk på en variert 

måte og som gir en begynnen-

Mattelek 

Hjerteprogrammet 

Språk 
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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. 

Gjennom å få utfolde og uttrykke seg kreativt 

får barna bearbeidet sine opplevelser og inn-

trykk. Vi synes det er viktig å vise barna ulike 

måter å uttrykke seg på, som f.eks. toving, mo-

notypi, spikking, tegning med kullstift, pappma-

sjè, maling i snø eller på trær i skogen – i til-

legg til tegning og maling på ark. Minst like vik-

tig er det å gi de kunstneriske inntrykk, og stu-

dere og undres over ulike kunstformer.  I vårt 

kreative verksted har vi bl.a. staffeli og god 

plass til å utfolde oss.  

Natur dekker rammeplanens fagområder Na-

tur, miljø og teknologi og Nærmiljø og samfunn. 

I vårt fagtema Natur inngår biologi, fysikk, kje-

mi, 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.  

Under fagområdet natur og 

bevegelse er det mye vi er 

opptatt av i Buenget. Ute-

Kreativitet 

Natur 

Side 14 

området i barnehagen er stort og det bruker vi 

aktivt hver dag. Vi har en liten skog der leiken 

blir ekstra spennende. På uteområdet har vi 

også to kjøkkenhager der vi dyrker forskjellige 

grønnsaker. På høsten ser man ofte barna lø-

pe rundt med en gulrot i den ene hånda og 

sukkererter i den andre.  

«Kreativitetens 

hovedfiende er sunn 

fornuft». 

Pablo Picasso 



 

Barnehagens arbeid med fagområdene 
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Fagområ-

dene 

1-2 år 3-4 år Skolestartere 

 

Språk 

• bli kjent med ulike 

sanger, rim og regler. 

• Stimulere barnas fan-

tasi, gjennom ulike 

tekster. 

• Gjenkjenne bokstaver 

• kjenne igjen sitt eget 

navn. 

• Opparbeide evnen til å 

lytte. 

• Bli kjent med eventyr. 

• stimulere språkutvik-

ling og språklig be-

vissthet. 

• Bli kjent med leseret-

ning. 

• Gjenkjenne og forme 

bokstaver 

 

Natur 

• Bli kjent med fargene i 

naturer, og årsskiftene. 

• Bli kjent med noen fug-

learter kjent i norsk na-

tur. 

• Månedens eksperi-

ment 

• gi barna gode opple-

velser med å lage mat i 

naturen. 

• Få kjennskap til hvor-

dan vi tar vare på natu-

ren. 

• få kjennskap til insek-

ter og dyr i nærmiljøet. 

• Forståelse for vær og 

ulike værforhold 

 

 

Hjerte 

• oppleve seg selv som 

et verdifullt medlem av 

barnegruppa. 

• Oppleve trygghet og 

ro, samt få den omsorg 

og omtanke man treng-

er i sin utforsking. 

• trene på samspill og 

samarbeid i en større 

gruppe. 

• Å få hjelp til å sette ord 

på følelser og emosjo-

ner, i hverdag og kon-

fliktløsing. 

• Oppleve at det tas like 

mye hensyn til gutter 

og jenter. 

• utvikler toleranse og 

interesse for hverandre 

og respekt for hverand-

res bakgrunn. 

 

Matte 

• bli kjent med formene, 

rund, trekant, osv. 

• Bli kjent med begrepe-

ne stor /liten tynn /tykk 

osv 

• Øve opp balansen , få 

kontroll over motorik-

ken 

• øve på å kaste og ta 

imot en ball 

• Bli kjent med å telle fra 

1-5 

• Bli kjent med først/sist/

bak/mellom. 

• få erfaring med egen 

spenst. 

• Bli kjent med terning 

• Øve på finmotoriske 

aktiviteter, holde en 

blyant, perle osv. 

 

Kreativitet 

• øve på å vise seg frem 

i gruppe, samling. 

• Bli kjent med ulike ma-

terialer. 

• Lære å forme med 

hendene i leire, maling 

osv. 

• lytte til ulik musikk og 

lære å bevege seg et-

ter den. 

• Gi barna erfaring med 

å skape selv. 

• La barna få kjennskap 

til digitale verktøy 

• øve på å klippe, tegne, 

lime, perle 

• Lære om de ulike far-

gene og hvordan vi 

blander dem. 

• Bli kjent med ulike ryt-

mer og sanger. 



 

Rammeplanens fagområde Kropp, bevegelse, 

mat og helse er en del av selve stammen i 

vårt pedagogiske konsept og inngår derfor som 

del av innhold og arbeid med alle våre fem fag-

tema. 

Læringsverkstedets barnehager skal være en 

arena hvor barn får oppleve matglede og mat-

kultur. 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 kul-

turtradisjon og en hyggelig 

atmosfære. Barna er aktive 

deltakere i hele prosessen 

med planlegging, tilbered-

ning av maten, gjennomfø-

ring av selve måltidet og 

opprydding etterpå. Måltidet 

for oss handler om mer enn 

bare å spise. Måltidet er en 

arena for fellesskap og sam-

spill, mestring, gode opple-

velser og samtaler. Dette er 

en del av hvert enkelt barns 

danningsprosess og bidrar til 

utvikling av barnas sosiale 

kompetanse. 

 

Måltider og matlaging i barnehagen skal gi bar-

na et positivt forhold til mat, og utvikle matgle-

de og god helse. De voksne i barnehagen skal 

gå foran som gode forbilder og slik være med å 

skape positive holdninger til nye smaker og 

konsistenser. I Buenget baker vi alt brød selv. 

All mat blir laget fra bunnen, uten hjelp av halv-

fabrikata. Innkjøp av pålegg og oppsett av me-

ny, gjøres på bakgrunn av dere foreldres kost-

penger. Vi har et stramt budsjett å holde oss til, 

og ønsker å prioritere gode råvarer i den maten 

vi lager,  fremfor flere varmmåltider.  

 

I Buenget dyrker vi grønnsaker 

selv over sommeren, og vi kan 

vise barna veien fra «jord til 

bord». Selvdyrkede gulerøtter 

smaker alltid mye bedre enn 

kjøpte... Sammen med velvilli-

ge foreldre har vi også fått 

plukke frukt i hagene og laget 

syltetøy og chutneys. Dette 

selger vi på basar til inntekt for 

veldedige formål. 

Hvis det er nødvendig kan vi utføre enkle kart-
legginger, for eksempel innen språk.  
For å kunne hjelpe barnet best mulig er vi helt 
avhengig av å samarbeide tett med foreldrene. 
Dette er en kontinuerlig og viktig prosess.  
Ut fra observasjoner og evt karatlegging, leg-
ges en plan for hvordan vi på best mulig måte, 
kan tilrettelegge det allmennpedagogiske tilbu-
det. Har barnehagen behov for ekstern veiled-
ning, avklares dette med foreldrene før vi inn-
henter kompetanse utenfra.  

Barnehagen skal sørge for at barn som trenger 
ekstra støtte, tidlig får den sosiale, pedagogiske 
og/eller fysiske tilretteleggingen som er nødven-
dig for å gi barnet et inkluderende og likeverdig 
tilbud. Tilretteleggingen skal vurderes underveis 
og justeres i tråd med barnets behov og utvikling. 
 
I Buenget har vi 2 spesialpedagoger tilgjengelig 
i grunnbemanningen. Når vi enten får beskjed 
om, eller oppdager at enkeltbarn har behov for 
støtte, går spesialpedagog inn og observerer. 

Tilrettelegging 

Et godt måltid 
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«Det er vanskelig å tenke 

noe annet enn gode tanker 

mens du spiser en 

hjemmedyrket tomat» 

Lewis Grizzard 



 

Barnehagen skal gi barn under opplæringsplik-

tig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter 

i nær forståelse og samarbeid med barnas 

hjem (Barnehageloven, 2005, § 1 Formål). Bar-

nehagens samfunnsmandat er, i samarbeid og 

forståelse med hjemmet, å ivareta barnas be-

hov for omsorg og lek og fremme læring og 

danning som grunnlag for allsidig utvikling. Lek, 

omsorg, læring og danning skal ses i sammen-

heng. 

Barnehagens mandat er å være en arena for et 

godt barndomsliv, og bygger på grunnleggende 

samfunnsverdier. Virksomheten er tuftet på 

hensynet til «barns beste», og er sterkt forank-

ret i barnekonvensjonen og menneskerettighe-

tene. 

Både foresatte og personale må forholde seg til 

at barnehagen har et samfunnsmandat og ver-

digrunnlag som det er personalets  oppgave å 

forvalte. 

Årsplanen skal synliggjøre hvordan barneha-

gen omsetter barnehagelov i praksis, og arbei-

der målrettet for å sikre det pedagogiske arbei-

det.  

Ifølge rammeplanen har planlegging av barne-

hagens innhold og pedagogiske arbeid flere 

funksjoner: 

Personalet får grunnlag til å tenke og hand-

le systematisk i det pedagogiske arbei-

det 

Barnehagen skal være en pedagogisk virksom-

het som skal planlegges og vurderes.        

Barnehagens pedagogiske arbeid skal være 

begrunnet i barnehageloven og rammeplanen.  

Rammeplanen påpeker at årsplanen er et ar-

beidsredskap for personalet som skal             

dokumentere barnehagens valg og begrunnel-

ser. 

Med utgangspunkt i rammeplanen skal barne-

hagens samarbeidsutvalg fastsette en årsplan 

for den pedagogiske virksomheten. 

Barnehagens samfunnsmandat 

Årsplanenes formål og funksjon 
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Tema og formål er deler av vurderingsarbeidet 

vårt, som vi gjennom denne planen vil synlig-

gjøre for dere.  

Under ligger aktivitetsplanen for kommende 

barnehageår. Her har vi lagt inn tittel for et 

romslig tema. Den enkelte avdeling beskriver i 

månedsplan hvordan de jobber opp mot tittel. 

Vi har også satt inn viktige datoer.  

Aktivitetsplan 

Måned Tema/aktivitet Møter, merkedager Formål 

August Oppstarter, trygghet 

og trivsel 

Plandag 17.08. Årsplansarbeid 

September «Jorda rundt» 

 

Personalmøte, foreldremøte,  Planer for høsten 

Oktober «Jorda rundt» Personalmøte, «Barnas mar-

ked» 

HMS vernerunder 

November «Blålysmåned» «Blålysfest», Brannvernuke 

Plandag 30.11. 

Planer for jula, pynting 

til advent. 

Desember «Jul i Buenget» Luciafrokost 

Nissefest  

Kos 

Januar «Dyrenes verden» Plandag 23-24.01 

Vinteruke 

Vurdering siste halvår, 

planer våren, Kurs 

Februar «Dyrenes verden» Samefolkets dag 

Dyrehagens vinterfest 28.02 

Påmelding påskeferie 

 

Mars «Barnas prosjekt» «Barnedisco» 

Personalmøte 

Påskeplaner 

April Påske 

«Spire og gro» 

Påskefrokost 

Påmelding sommerferie 

 

Mai «Miljøsmart barneha-

ge» 

Ruskenaksjon, Brannvernuke 

Personalmøte 

HMS vernerunder 

 

Juni «Fra liten til stor» «Ute-uke», Sommerfest.  

Plandag 05.06 

Vurdering av siste 

halvår og årsplan. 

Juli Egen sommerplan   
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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»  
Handlingsplan mot mobbing i barnehagen 
Virksomhetsplan 
 

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

 

Veiledere fra Utdanningsdirektoratet 
Håndtering av kriser og sorg i barnehagen (2014) 
Språk i barnehagen – mye mer enn bare prat (2013) 
Barns trivsel – voksnes ansvar, veileder om forebyggende arbeid mot mobbing i barneha-

gen (2012) 
 

Lenker til aktuelle hjemmesider 

Læringsverkstedet 
Regjeringen/Kunnskapsdepartementet/Barnehage  
Utdanningsdirektoratet/Barnehage   
PBL - Private barnehagers landsforbund 
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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/

