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Barnehagens samfunnsmandat 
Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og 

aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem (Barnehageloven, 2018, 

§ 1 Formål). Barnehagens samfunnsmandat er, i samarbeid og forståelse med hjemmet, å 

ivareta barnas behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som grunnlag for 

allsidig utvikling. Lek, omsorg, læring og danning skal ses i sammenheng. 

Formål med barnehagens årsplan 
Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet som skal planlegges og vurderes.        

Barnehagens pedagogiske arbeid skal være begrunnet i barnehageloven og rammeplanen.  

Rammeplanen påpeker at årsplanen er et arbeidsredskap for personalet som skal             

dokumentere barnehagens valg og begrunnelser. 

Med utgangspunkt i rammeplanen skal barnehagens samarbeidsutvalg fastsette en årsplan 

for den pedagogiske virksomheten. 

Årsplanens funksjon 
Årsplanen skal synliggjøre hvordan barnehagen omsetter barnehagelov i praksis, og 

arbeider målrettet for å sikre det pedagogiske arbeidet.  

Ifølge rammeplanen har planlegging av barnehagens innhold og pedagogiske arbeid flere 

funksjoner: 

- Personalet får grunnlag til å tenke og handle systematisk i det pedagogiske arbeidet 

- Det gir kontinuitet og progresjon for enkeltbarn og barnegruppen 

- Synliggjør barnehagens fortolkning og realisering av rammeplanen 

- Gir utgangspunkt for refleksjon og utvikling av virksomheten 

Barnehagens årsplan er også et viktig dokument for eier og myndighetenes oppfølging og 

tilsyn med barnehagen.  
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Velkommen til Læringsverkstedet Eidet barnehage  
Vi ser frem til et nytt og spennende år med fokus på lekende læring, samspill og mestring. 

Hver dag har vi hjerte for at hvert enkelt barn skal bli den beste utgaven av seg selv. 

 

I eidet barnehage bidra til at alle barna får en god barndom preget av trivsel, vennskap og 

lek. 

 

Barnehagen vår 

Barnehagen ligger i utkanten av Kristiansand, nærmere bestemt på Justneshalvøya. Her er 

det mange nye boliger med et flertall av småbarnsfamilier. Barnehagen ble bygget i 2011, og 

vi har flotte turmuligheter i nærområdet. Dette benytter vi aktivt i det pedagogiske opplegget.     

Barnehagen er inndelt i fire baser. Hver base er delt i grupper med egne navn og rommene 

har fargekode. Vi har en flott og engasjert personalgruppe.  Vi jobber prosjektbasert og har 

fokus på erfaringspedagogikk, vi opplever sammen med barna og lar dem vise vei.  
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PERSONALET:  

 

Grethe  

Styrer  

 

SAMMARBEIDSGRUPPER  

Istappen                               Glattisen 

                         

Anette       Alexandra                 Katrine        Per Helge  Kristina 
Pedagog   Assistent                   Pedagog     Assistent   Assistent 
  

Frostrosa                             Regndråpen  

                      

Paulina       Ingunn                   Ann Kristin      Remy  

Pedagog     Assistent               Pedagog         Assistent 

 

Storm                                               Kuling  

                         

Hilde        Lene       Birthe                      Daniel            Heidi                  

Pedagog Assistant Pedagog                 Pedagog        Fagarbeider 

       

Vestavind                                              Snøkrystallen  

                          

Lillian         Ardis         Caroline                     Angelica    Camilla  

Pedagog    Assistent   Ekstra assistent        Pedagog    Fagarbeider  
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Sommerfuglen  

           

Morten       Silje            Hege        Kjetil           

Pedagog    Pedagog    Fagarbeider Fagarbeider   

 

Solstrålen  

           

Vilma         Sunniva    Andreas   Marita              

Pedagog    Assistent  Assistent       

            

Gåsungen 

          

Marianne   Wenche    Sigrid        Lisbeth     Sebastian  

Pedagog    Assistent  Fagarbeider  Fagarbeider  Assistent  

 

Knoppene 

       

Veronica    Marthe        Berit          Magda  

Pedagog    Pedagog    Assistent   Assistent  

    

Læringsverkstedet er en privat barnehagekjede som eier og driver barnehager i store deler 

av Norge. I våre barnehager får barn et godt grunnlag for livslang læring – i kunnskap, 

vennskap, trygghet og glede. Vårt pedagogiske arbeid med barna bygger på lekende læring, 

samspill og mestring. 

For mer informasjon om Læringsverkstedet og våre barnehager se vår hjemmeside: 

https://laringsverkstedet.no  

 

https://laringsverkstedet.no/
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Barnehagens samfunnsmandat 

Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og 

aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem (Barnehageloven, 2018, 

§ 1 Formål). 

Visjon 

Vi ser på barna som verdens viktigste verdier og det mest verdifulle vi har. Barna er verdens 

framtid. Vår visjon peker framover og viser vei for alt av arbeid i Læringsverkstedet: 

«VI FÅR VERDENS VIKTIGSTE VERDIER TIL Å VOKSE» 

I våre barnehager arbeider vi for at alle barn skal få et best mulig grunnlag for videre 

utvikling, læring og et godt liv. Vi ønsker at barna skal vokse i kunnskap og mestring, i 

trygghet og empati.  

Våre verdier 

Vi skal være «Leken og ambisiøs». Vi byr på oss selv og har det moro. Samtidig har vi 

klare mål og kraft til å nå dem. 

Vi skal være «Raus og tydelig». Vi har takhøyde og frihet samtidig som vi har rammer og 

retningslinjer som gjør det trygt å være raus i møte med barn og foreldre. 

 

Barnehagen bidrar til å danne et godt grunnlag for livslang læring og aktiv deltagelse for 

barna i et demokratisk samfunn. Å møte individets behov for omsorg, trygghet, tilhørighet og 

anerkjennelse og å sikre at barna får ta del i og medvirke i fellesskap, er viktige verdier som 

skal gjenspeiles i barnehagen. Ifølge rammeplanen skal barnehagens verdigrunnlag 

formidles, praktiseres og oppleves gjennomgående i barnehagens pedagogiske arbeid. 

Disse er: 

• Demokrati 

• Mangfold og gjensidig respekt 

• Likestilling og likeverd 

• Bærekraftig utvikling 

• Livsmestring og helse 
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Her jobber vi med bærekraftig utvikling. Alt som havner på bakken, kan også havne i havet. 
Så plukk 5 om dagen for hvalen. «Bærekraftig utvikling omfatter naturen, økonomi og sosiale 
forhold og er en forutsetning for å ta vare på livet på jorden slik vi kjenner det» 
Rammeplanen s.10 
 

Barnehagens formål og innhold  
Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. 

Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for 

fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide 

alle former for diskriminering (Barnehageloven, 2018,). 

Læringsverkstedets pedagogikk er vår fortolkning av innholdet i rammeplanen og ivaretar 

rammeplanens føringer. 

Hvert barn er et unikt og verdifullt menneske som skal møtes med respekt og anerkjennelse. 

• Omsorg og lek, læring og danning 

• Vennskap og fellesskap 

• Kommunikasjon og språk 
 

 

Læringsverkstedets pedagogiske konsept  
Den norske barnehagetradisjonen bygger på et helhetlig læringssyn. Læringsverkstedet har 

utviklet et pedagogisk konsept som ivaretar dette perspektivet. Med Hjerteprogrammet og 

Lekende læring, samspill og mestring, ivaretar vi barnehagens samfunnsmandat (Lov om 

barnehager, 2018) og rammeplanens føringer for barnehagens innhold og oppgaver.        
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Omsorg og lek, læring og danning er svært viktige elementer i grunnlaget for 

Læringsverkstedets pedagogikk.  

Barns egenverd er kjernen i vårt pedagogiske konsept og sentralt i alt vårt arbeid  

Hvert enkelt barn er kompetent og har iboende ressurser som skal få komme til uttrykk og 

utvikles i barnehagen. Barns egen nysgjerrighet og undring legger grunnlaget for livslang 

læring. Barn skal støttes og oppmuntres til å utrykke seg, bli synlig og ha rom for 

medvirkning. For oss handler det om å gi barn rom, i både i fysisk og psykisk forstand, for å 

utrykke seg sammen med andre. Hvert enkelt barn skal oppleve å bli sett, hørt og forstått av 

anerkjennende, tydelige og ansvarsfulle voksne.  

 

 

 

Lekende læring, samspill og mestring 
Med lekende læring, samspill og mestring skal vi gi barna grunnlag til å utvikle seg, og bli 

den beste utgaven av seg selv. Et av barndommens særpreg er samspill i lek, der initiativ, 

fantasi og engasjement vil kunne finne sted. Barn skal få undre seg og stille spørsmål, søke 

opplevelser og gjøre erfaringer på egne læringsarenaer. Barnehagen skal gi rom for barns 

ulike perspektiver og opplevelsesverdener.  

I Eidet kommer leken først og skal prege vår hverdag sammen med barna. Gjennom lek 

produseres vennskap og gjennom å skape et VI i felleskap gror også individet JEG. I leken 

lærer barna og kjenne seg selv, bearbeidet opplevelser og inntrykk. Gjennom å jobbe 

prosjektbasert sikrer vi at leken får stor plass i barnas hverdag. se mer under prosjektarbeid. 

Rolleleken er blant de beste pedagogiske virkemidlene vi har for å styrke barna. Barna lærer 

gjennom leken å være aktive og selvstendige i en oppgave over tid. Og gjennom leken settes 

hjernen i gang, den blir styrket og regulerer atferden vår. Dette er avgjørende for videre 

deltakelse i sosiale samspill og læring. Vi tar lek på alvor og støtter og hjelper barna i å få 

utviklet den kompliserte rolleleken, sosiale ferdigheter og føle mestring. Vi voksne går inn og 

støtter barna når relasjonen utfordres og lærer barna gode mestringsstrategier. 
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Læringsverkstedets satsningsområde 
 

Relasjonskompetanse: Barns trivsel er den voksnes ansvar, og gode relasjoner er 

avgjørende i dette samspillet. Vi tror på at gode relasjoner, som en rød tråd i alt vi gjør, hever 

kvaliteten i barnehagen. Det bidrar til å skape et inkluderende leke- og læringsmiljø. 

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

trygghet og utvikling. Å utvikle gode sosiale ferdigheter, empati og vennskap i barndommen 

er viktig for å kunne utvikle et godt selvbilde. Gode relasjoner vil igjen få betydning for trivsel, 

utvikling og læring. 

 

 

Barnehagens satsingsområde og arbeidsmetoder 2019- 2020 
 

Vi vil fortsette å jobbe prosjektbasert for å utvikle barns lek og læring. All læring foregår 

gjennom lek, og de prosjektene vi har skal ha som hovedformål å utvikle leken og språket. 

Det er gruppene selv som bestemmer tema for prosjektene.    

 

Prosjekt arbeid 

Å arbeide prosjektbasert betyr å ha fokus på barnas forskjellige kompetanser og potensiale. I 

et prosjekt er barnas interesse og undring over et tema styrende for retningen på arbeidet. 

Den voksne må være åpen for det som opptar barna og måten de tenker og forstår på. Den 

voksne må ha overblikket og utfordre barna, vi må gi de mulighet til å fordype seg og uttrykke 

seg rundt et tema på mange undersøkende, skapende måter og innenfor visse rammer. De 

skal bli tilbudt et mangfold av materialer, teknikker, opplevelser og sanseinntrykk. En slik 

kreativ og utforskende praksis åpner for et stort personlig utviklings-og læringspotensialet for 

barnas identitetsdannelse (Drotner, 2001). Vi skal by på oss selv og ta ansvar for å bevare 

fantasi og fiksjon for barna. I prosjektene jobber vi tverrfaglig slik at vi på den måten er innom 

alle fagområdene. 

Vi tenker rød tråd og god tid når vi jobber med prosjektene. I utgangspunktet tenker vi et 

prosjekt i halvåret, med dette kan også variere fra gruppe til gruppe. Krever prosjektet mer tid 
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kan det videreføres til neste barnehageår, men da i fornyet drakt. På den måten sikrer vi 

progresjon og gir oss den tiden barna trenger til å jobbe med valgt prosjekt. I barnehagen 

skal magi og fantasi prege hverdagen, leken skal komme først og danner grunnlaget for 

læring. Vi finner vår vei sammen med barna gjennom samtaler, grublestunder og 

observasjoner. Et vesentlig poeng i denne arbeidsmetoden er at barna skal få med seg 

erfaringskunnskap, i motsetning til faktakunnskap. Barna er kompetente til å erverve seg 

kunnskap om forholdene ligger til rette, og de har støttende, tilstedeværende voksne som 

kan gå veien sammen med dem. Metoden gir rom for at alle barn kan oppleve mestring, 

samhold og samarbeid. Hvert prosjektarbeid dokumenteres underveis og det blir i etterkant 

laget et hefte hvor prosessen blir beskrevet i tekst og bilder. Her vil vi beskrive hvordan 

temaet ble til og hva som ble lagt til grunn for valg av retning, samt prosessen og 

erfaringskunnskapen. Fagområdene vil få en egen plass, da det å jobbe prosjektbasert 

innbyr til tverrfaglighet. 

 

Digitale verktøy 

Vi bruker også digitale verktøy som en del av vår praksis for å gi barna en forståelse og 

kunne utøve digital dømmekraft. Digitale verktøy bidrar til barns lek, kreativitet og læring. Vi 

legger til rette for barns utforskning, men den dominerer ikke som arbeidsmetode og brukes 

med omhu. Personalet er aktiv sammen med barna når digitale verktøy brukes.     

 

FLIK 

FLIK står for Forskningsbasert læringsmiljøutvikling i Kristiansand. Det store målet er at alle 

skal oppleve inkluderende læringsmiljøer slik at de trives bedre, lærer mer og at det blir 

mindre mobbing. Gjennom å reflektere over egen praksis er målet å utvikle kvaliteten på 

tilbudet til det beste for barna. Vi jobber systematisk med læringsmiljøet i barnehagen ved å 

ha jevnlige møter hvor vi bruker modellen pedagogisk analyse. Ved å bruke denne modellen 

utvikler vi kunnskapen og praksisen i barnehagen og målet er å lykkes med å legge til rette 

for et bedre og inkluderende læringsmiljø i barnehagen. 

 
Traume basert omsorg 

Vi har blitt opplært i traume basert omsorg og bruker dette i møte med alle barna. Det er tre 

hovedpilarer vi jobber etter: trygghet, relasjon og følelsesregulering. Her i Eidet lar vi barna få 

ha sine følelser, vi støtter, bekrefter og jobber oss gjennom de vonde følelsene sammen. Det 

er med på å regulere barns følelser og lærer barna å kontrollere dem og forstå dem. Vi vil gi 

alle barn følelsen av trygghet og opplevelse av kontroll i eget liv. For det er dessverre slik at 

mange barn ikke har den tryggheten og omsorgen som de skal. Noen barn blir utsatt for 

overgrep, omsorgssvikt og vold. Vi vil hjelpe barna å skrive en annen historie enn den de 

kanskje bærer på, vise dem raushet og varme. 

 

«Kroppen er min!» 

Barnehageeier, styrer og pedagogisk leder har det overordnede ansvaret for at det 

pedagogiske arbeidet i barnehagen er i tråd med både barnehageloven og rammeplanens 

bestemmelser.  
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For å styrke barnehagenes kompetanse og pedagogiske arbeid jmf. Rammeplan for 

barnehager «Livsmestring og helse» har Læringsverkstedet, Inger Lise Andersen og Siri 

Søftestad samarbeidet om kompetanseheving for personalet i forhold til kroppskrenkelser. Vi 

har i samarbeid utviklet samtaleverktøyet «Kroppen er min!» som skal brukes i temaarbeid 

med skolestarterne.  

Hovedmålsettingen med «Kroppen er min!» er å styrke barnehageansattes kompetanse på å 

kommunisere med barn om kropp, grenser, krenkelser, omsorgssvikt, vold og seksuelle 

overgrep. Vi ønsker å styrke barnas begrepsapparat, selvfølelse, egenverd, og respekt for 

egne og andres identitet, kropp og grenser. Vi ønsker å forebygge krenkelser, omsorgssvikt, 

vold og seksuelle overgrep ved at barna lærer å respektere andres kropp og grenser. Vi 

ønsker også å styrke mulighetene for avdekking av krenkelser, omsorgssvikt, vold og 

seksuelle overgrep mot barn. 

Målsettingene skal nås gjennom et gruppebasert samtaleverktøy som gir barna innsikt i, og 

begreper for:  

• forskjellen på hva som er lov og ikke lov å gjøre med andres kropp. Dette inkluderer 
normalisering av åpenhet om alle kroppsdeler, og om krenkelser, omsorgssvikt, vold og 
seksuelle overgrep. 

• forskjellen på gode og vonde erfaringer, gode og vonde hemmeligheter. 

• hva de skal gjøre og hvem de skal henvende seg til hvis noen gjør noe med dem som de 
ikke liker, ikke forstår eller syns er vondt, ekkelt eller rart. 

 

 

 

Læringsverkstedet har utviklet en egen handlingsplan mot mobbing  

Link til handlingsplanen mot mobbing her: 

https://laringsverkstedet.sharepoint.com/sites/ressursbanken/Shared%20Documents/Styring

sdokumenter/Handlingsplan%20mot%20mobbing/Handlingsplan%20mot%20mobbing_0317.

pdf 

Grenser
Hvem 

bestemmer

Hemmeligheter Si det til noen

Kroppen er min!

https://laringsverkstedet.sharepoint.com/:b:/r/sites/ressursbanken/Shared%20Documents/Styringsdokumenter/Handlingsplan%20mot%20mobbing/Handlingsplan%20mot%20mobbing_0317.pdf?csf=1
https://laringsverkstedet.sharepoint.com/:b:/r/sites/ressursbanken/Shared%20Documents/Styringsdokumenter/Handlingsplan%20mot%20mobbing/Handlingsplan%20mot%20mobbing_0317.pdf?csf=1
https://laringsverkstedet.sharepoint.com/:b:/r/sites/ressursbanken/Shared%20Documents/Styringsdokumenter/Handlingsplan%20mot%20mobbing/Handlingsplan%20mot%20mobbing_0317.pdf?csf=1
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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  

Barns medvirkning handler først og fremst om en holdning hos de voksne i relasjonen med 

barn. Barn skal bli møtt som et selvstendig lite menneske. Uavhengig av alder og 

forutsetninger skal barn få erfare at deres stemmer blir lyttet til. Vi skal sørge for at barnas 

erfaringer og synspunkter får innflytelse på det som skjer i barnehagen.  

Barna får delta og ha innflytelse, dette sikrer vi gjennom å jobbe prosjektbasert. Vi voksne 

jobber hele tiden med å lytte og respondere på barnas ytringer, det handler om å se barna 

og vise at vi forstår. Vi møter barna der de er, og i deres følelser. Vi er opptatt av å lytte til 

barna og vektlegge deres meninger. 

Her er et eksempel på hvordan barns medvirkning kommer til syne i barnehagen: 
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Vi står oppstilt og er klare til å gå på tur. Barna lurer på hvor vi skal og får til svar «hvor vil 

dere?». Noen svarer at de vil til lekeplassen og noen vil til skogen. Vi tar en 

håndsopprekning og flertallet bestemmer. Det blir 7-5 i favør skogen, så vi går til skogen. 

På vei til skogen møter vi en bekk med mye vann. Dette fanger barnas interesse. De vil lage 

barkebåter. På bakgrunn av barnas initiativ bestemmer vi oss for å bli ved bekken i dag. 

Samarbeid mellom barnehage og foreldre  
 

Vi skal sammen skape en sosial læringsarena som setter gode spor er vårt løfte til 

foreldrene. Foreldresamarbeidet skal alltid ha barnas beste som mål.  

Samarbeidet skal både skje på individnivå, med foreldrene til hvert enkelt barn, og på 

gruppenivå gjennom foreldrerådet og samarbeidsutvalget. Samarbeidet skal sikre at 

foreldrene får innflytelse på barnehagens arbeid med å skape et helhetlig omsorgs-, leke- og 

læringsmiljø for barnegruppen. 

Foreldrenes medvirkning i barnehagens innhold og planer  
 

Barnehagen skal samarbeide med foreldrene både individuelt og som gruppe. Foreldrenes 

medvirkning er nedfelt i barnehageloven. Foreldre skal ha mulighet til innflytelse gjennom 

Samarbeidsutvalg, foreldreråd, foreldremøter og foreldresamtaler. Oppdragelse er 

foreldrenes ansvar ifølge barnekonvensjonen og barneloven. Barnehagen skal være et 

supplement til hjemmet. 

Samarbeid om hvert enkelt barn skjer i de daglige møtene og i planlagte samtaler. 

Engasjerte foreldre er en viktig ressurs for barnehagen. Foreldre er en viktig ressurs i vårt 

prosjektarbeid og kan bidra med å skaffe impulser til prosjektet. For eksempel rekvisitter til 

sykehuslek eller besøk til en spennende arbeidsplass. Foreldre skal ha mulighet til å påvirke 

hverdagen og innholdet i barnehagen, og ansvar for å følge opp barnets barnehagehverdag. 

Det er spennende når foreldre engasjerer seg og tør å ta del i våre prosjekter. 

Dato Hva 

• 16.august  

• 18.oktober 

• 2.januar  

• 14.april 

• 22.mai  
 

PLANLEGGINGSDAGER 

September/oktober:  
Uke 43:  
13.desember  
Desember:  
Februar:  
Uke 14 og 15:  
16. mai  
Uke 24/25  

Foreldremøte  
Høstfest i forbindelse med FN (for 
foreldre)   
Lucia feiring (foreldrene til skolebarna 
ser på toget)  
Nissefest (kun for barna)  
Karneval(kun for barna)   
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17. markering (foreldrene kan se på 
toget, aktiviteter etterpå er bare for 
barna).  

Sommerutstilling alle er hjertelig 

velkomne.   

 

 

Overganger  
Det å begynne i barnehagen skal oppleves som en god start, både i forhold utvikling av 

trygghet og tilhørighet. 

 

Ny i barnehagen 

Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene legge til rette for at barnet kan få en trygg og 

god start i barnehagen. Barnehagen skal tilpasse rutiner og organisere tid, slik at barnet får 

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

Som følge av forskning har vi blitt inspirert til å bruke en foreldreaktiv tilvenning. Vi har derfor 

i Eidet valgt at de 3 første dagene når barnet begynner i barnehagen er mor/far eller begge 

med barnet hele tiden. Dere er aktivt med i lek, stell, mat og andre rutiner. Vi har også lagt 

det opp slik at de nye barna får komme på besøk et par timer en dag i uken i juni slik at 

barna kan bli kjent med barnehagen og de voksne de skal møte i august. Dette gjør vi for at 

barn og foreldre skal få en god tilknytning og oppleve at barnehagen er en trygg plass å 

komme til.  
 

 

Viktige kjennetegn for god tilknytning er omsorgspersonens evne til å roe og trøste barnet, 

og barnets evne til å ta imot trøst, bli rolig og bruke tiden sin på lek og utforskning.  
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Fra småbarn- til storbarnsbase   

I Læringsverkstedet vil vi legge til rette for at barn og foreldre får tid og rom til å bli kjent med 

barn, og personalet når barnet bytter barnegruppe. 

Det året barnet fyller tre år begynner de på stor base. Det er viktig for oss at overgangen blir 

forutsigbar og trygg for barna. På våren lager vi en besøksplan for barna som skal fra liten til 

stor base. Barna blir da kjent med det fysiske miljøet samt at barnet treffer barn og voksne 

de skal være sammen med i gruppa si. Det er trygt og godt å ha et kjent ansikt og voksne en 

har tillit til når barna begynner etter sommerferien. Etter å ha vært på besøk har barna også 

fått forutsigbarhet i hva det å gå på stor base innebærer og det gir trygghet til barna. Vi har 

også fokus på at alle barna kommer med noen barn de har god relasjon til når vi fordeler 

dem i grupper.  
 

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).  

Samarbeid mellom barnehagen og skolen handler om et helhetlig opplæringsløp som 

ivaretar barnas varierende behov og interesse. Vi i barnehagen har fokus på å tilrettelegge 

for barnas ulike kompetanser og deres potensialet. Vi ser på barna som individer og jobber 

med sosial kompetanse og selvstendighets opplæring. Vårt felles mål er å gjøre barna trygge 

på overgangsprosessen før skolestart. Førskolebarna deltar blant annet i felles besøksdager 

på skolen og skolens representanter besøker barnehagen for å presentere seg og hilser på 

barna.  

Vår pedagogiske virksomhet  
Planlegging  

Planlegging gir personalet grunnlag for å tenke å handle systematisk i det pedagogiske      

arbeidet. Barnehagen er forpliktet til å begrunne, planlegge, vurdere og dokumentere at det 

pedagogiske arbeidet er i tråd med barnehageloven rammeplanen. 

Dokumentasjon  

Rammeplanen fastslår at dokumentasjon av det pedagogiske arbeidet inngår som en viktig 

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

barnehagens arbeid med å planlegge, vurdere og utvikle den pedagogiske virksomheten. 

Vurdering 

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

barnehageloven og rammeplanen (Kunnskapsdepartementet, 2017). 

Pedagogiske evalueringer som grunnlag for vurdering. 
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Rammeplanens 7 fagområder = Læringsverkstedets 
5 fagtema 
Rammeplanen gir føringer for et helhetlig arbeid som skal sikre alle barn gode 

utviklingsmuligheter og trivsel. Barnehagens pedagogiske tilbud skal romme innhold fra 

rammeplanens syv fagområder.  

Vi arbeider systematisk og kontinuerlig med alle rammeplanens fagområder. 

Læringsverkstedet har valgt å fortolke og sette rammeplanens syv fagområder sammen til 

fem fagtemaer. Det bidrar til god organisering og progresjon i vårt pedagogiske arbeid. Hvert 

fagtema har et eget ikon som går igjen i materiell som barnehagen bruker i sitt arbeid.  

Rammeplanens fagområde Kropp, bevegelse, mat og helse er en del av selve kjernen i vårt 

pedagogiske konsept og inngår i alle fagtemaene i løpet av uka. 

 

Hjerteprogrammet er utviklet av Læringsverkstedet som et verktøy for 

barnehagens arbeid med sosial kompetanse innen kategoriene JEG, DU og VI. 

Hjerteprogrammet er for oss formålsparagrafen i praksis. Det dekker 

rammeplanens fagområde Etikk, religion og filosofi, samt elementer i 

rammeplanens fagområde Nærmiljø og samfunn, Kropp, bevegelse, mat og helse. 

Gjennom Hjerteprogrammet dannes et godt grunnlag for livsmestring og barna 

rustes for å tåle livet.   

Språk dekker rammeplanens fagområde Kommunikasjon, språk og tekst og   

inneholder alle elementer som sikrer at barnehagen arbeider med et godt 

språkmiljø og språkutvikling for alle barn. Fagtemaet Språk inngår som en naturlig 

del i alt av barnehagens arbeid og hverdagsaktiviteter 

 

              Mattelek rommer innholdet i rammeplanens fagområde Antall, rom og form.  

              Barnehagens arbeid med fagtemaet Mattelek lar barn leke og erfare matematikk på   

              en variert måte og som gir en begynnende matematisk forståelse.      

 

          

             Kreativitet favner barnehagens arbeid med rammeplanens fagområde Kunst, kultur 

og kreativitet. Kreativitet et viktig fagtema og inngår i store deler av vårt 

pedagogiske arbeid. 

   

  Natur dekker rammeplanens fagområder Natur, miljø og teknologi, samt nærmiljø 
og samfunn. Rammeplanens fagområde Kropp, bevegelse, mat og helse er også 
del av fagtemaet Natur. Barna får erfaringer og opplevelser med ulike sider av 
fagtemaet. 
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Et godt måltid 
Rammeplanens fagområde Kropp, bevegelse, mat og helse er en del av selve stammen i 

vårt pedagogiske konsept og inngår derfor i alle våre fem fagtema. 

Læringsverkstedets barnehager skal være en arena hvor barn får oppleve matglede og 

matkultur.  

 

Vi har i samarbeid med Ryfylkekokken Frode Selvaag og Arne Brimi utviklet «Et godt 

måltid». Gjennom «Et godt måltid» har vi også fokus på et sunt og variert kosthold, norsk 

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

planlegging, tilberedning av maten, gjennomføring av selve måltidet og opprydding etterpå. 

Måltidet for oss handler om mer enn bare å spise. Måltidet er en arena for fellesskap og 

samspill, mestring, gode opplevelser og samtaler. Dette er en del av barnets 

danningsprosess og bidrar til utvikling av barnets sosiale kompetanse. 

 

Vi lager sunn og variert mat innenfor de rammene vi har i barnehagen. Menyen rullerer slik at 

barna skal få kjennskap til de rettene vi har. Vi har stort fokus på matglede og gjøre måltidet 

til en sosial arena hvor vi er språklig aktive sammen med barna.  

 

 

Tilrettelegging  
Tilrettelegging av det allmenpedagogiske tilbudet for barn som trenger ekstra støtte. 
Barnehagen skal sørge for at barn som trenger ekstra støtte, tidlig får den sosiale, 
pedagogiske og/eller fysiske tilretteleggingen som er nødvendig for å gi barnet et 
inkluderende og likeverdig tilbud. Tilretteleggingen skal vurderes underveis og justeres i tråd 
med barnets behov og utvikling. 
 
Vi samarbeider med helsestasjonen, ppt, barnas hus, familiesenteret, barnevernet ect.  
 

 



 

 

 

19 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

20 

Bakgrunnsdokumenter
 

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

• Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) 
 

Læringsverkstedets dokumenter 
• Verdiplattform 

• Veilederen «Vår pedagogikk»  

• Handlingsplan mot mobbing i barnehagen 

• Virksomhetsplan 
 

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

 

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

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

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

Lenker til aktuelle hjemmesider 
• Læringsverkstedet 

• Regjeringen/Kunnskapsdepartementet/Barnehage  

• Utdanningsdirektoratet/Barnehage   

• PBL - Private barnehagers landsforbund 
 

 

 

 

 

 

 

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

