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

aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem (Barnehageloven, 2005, 

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

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

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

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

Barnehagens pedagogiske arbeid skal være begrunnet i barnehageloven og rammeplanen.  

Rammeplanen påpeker at årsplanen er et arbeidsredskap for personalet som skal             

dokumentere barnehagens valg og begrunnelser. 

Med utgangspunkt i rammeplanen skal barnehagens samarbeidsutvalg fastsette en årsplan 

for den pedagogiske virksomheten. 

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

arbeider målrettet for å sikre det pedagogiske arbeidet.  

Ifølge rammeplanen har planlegging av barnehagens innhold og pedagogiske arbeid flere 

funksjoner: 

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

- Det gir kontinuitet og progresjon for enkeltbarn og barnegruppen 

- Synliggjør barnehagens fortolkning og realisering av rammeplanen 

- Gir utgangspunkt for refleksjon og utvikling av virksomheten 

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

tilsyn med barnehagen.  
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Velkommen til Læringsverkstedet 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. 

  

 

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; Vår, sommer, høst og vinterbasen. Hver base er delt i 

grupper med egne navn og rommene har fargekode. Vi har en flott og engasjert 

personalgruppe.   

PERSONALET:  

PÅ KONTORET: Tlf: 47 25 61 57 Mail: bhg.eidet@laringsverkstedet.no 

 

Lene styrer 

 

 

 

 

mailto:bhg.eidet@laringsverkstedet.no
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VÅRBASEN: Tlf: 47 81 37 77 Mail: eidet.vaar@laringsverkstedet.no 

        
Kristina         Sigrid                Madeline       Fredrik 
Assistent      Fagarbeider      Assistent       Pedagog  

 

        
Birthe              Heidi              Wenche          Berit                 Lillian  

Pedagog         Fagarbeider   Assistent        Assistent        Pedagog 

 

SOMMERBASEN: Tlf: 46 74 12 13 Mail: eidet.sommer@laringsverkstedet.no 

            
Katrine            Sunniva           Marita            Hilde              Hege             Camilla            Morten      

Pedagog         Assistent         Assistent        Pedagog       Fagarbeid      Assisten          Pedagog   

      

HØSTBASEN: Tlf: 47 84 27 77 Mail: eidet.host@laringsverkstedet.no 

      
Grethe           Kjetil               Sebastian      (…) 

Pedagog        Fagarbeider   Assistant       Pedagog  

 

        
Ann Kristin     Remy            Lene              Paulina            Magda              Per Helge  

Pedagog        Assistent      Assistent        Pedagog         Assistent           Assistent 

  

 

 

 

mailto:eidet.vaar@laringsverkstedet.no
mailto:eidet.sommer@laringsverkstedet.no
mailto:eidet.host@laringsverkstedet.no
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VINTERBASEN: Tlf: 45 24 21 08 Mail: eidet.vinter@laringsverkstedet.no 

       
Anita               Ingunn             Anette             Ardis  

Pedagog         Assistent         Pedagog         Assistent  

 

      
Veronica       Lisbeth           Angelica        Amalie            Silje  

Pedagog       Fagarbeider   Pedagog       Assistent         Pedagog  

 

FASTE VIKARER: 

 

         
Malin                Caroline           Hanne             Andreas 

Assistent          Assistent          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  

Barnehagens samfunnsmandat 

Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og 

aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem (Barnehageloven, 2005, 

§ 1 Formål). 

Visjon 

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

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

«VI FÅR VERDENS VIKTIGSTE VERDIER TIL Å VOKSE» 

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

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

trygghet og empati.  

mailto:eidet.vinter@laringsverkstedet.no
https://laringsverkstedet.no/
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Våre verdier 

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

klare mål og kraft til å nå dem. 

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

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

 

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

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

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

skal gjenspeiles i barnehagen. I følge rammeplanen skal barnehagens verdigrunnlag 

formidles, praktiseres og oppleves gjennomgående i barnehagens pedagogiske arbeid. 

Disse er: 

• Demokrati 

• Mangfold og gjensidig respekt 

• Likestilling og likeverd 

• Bærekraftig utvikling 

• Livsmestring og helse 
 

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

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

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

alle former for diskriminering (Barnehageloven, 2005, § 1 Formål, 3. ledd). 

Læringsverkstedets pedagogikk er vår fortolkning av innholdet i rammeplanen og ivaretar 

rammeplanens føringer. 

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

• Omsorg og lek, læring og danning 

• Vennskap og fellesskap 

• Kommunikasjon og språk 

 

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

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

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

barnehager, 2005) og rammeplanens føringer for barnehagens innhold og oppgaver.        

Omsorg og lek, læring og danning er svært viktige elementer i grunnlaget for 

Læringsverkstedets pedagogikk.  

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 
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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. 

  

Læringsverkstedets satsningsområde 
Relasjonskompetanse - Lokalt best, med gode relasjoner som en rød tråd i alt vi gjør. 

Barns trivsel er den voksnes ansvar, og gode relasjoner er avgjørende i dette samspillet. Vi 

tror på at gode relasjoner, som en rød tråd i alt vi gjør, hever kvaliteten i barnehagen. Det 

bidrar til å skape et godt psykososialt leke- og læringsmiljø, der alle barn er inkludert. 
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Hele livet vårt formes gjennom relasjonene vi har til andre mennesker. Kvaliteten på 

relasjonene og samhandling ansatte og barn mellom barn er særlig viktig for kvalitet i 

barnehagen. Å utvikle gode sosiale ferdigheter, empati og vennskap i barndommen er viktig 

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

og læring. 
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Barnehagens satsingsområde 2018- 2019 
 

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, se for øvrig temaet om 

prosjektarbeid.    

 

Eidet barnehages motto: Inne bra – Ute best 

 Det betyr at det vi kan gjøre inne, kan vi gjøre vel så bra ute! Vi opplever at barna trives godt 

ute, det er mindre konflikter og det er mer kreativ og spontan lek. Utetiden skal være 

spennende og lærerik og by på nye opplevelser. Barnehagen er stolt av å ha mye utetid som 

en del av vår pedagogiske plattform. I prosjektarbeid er det naturlig å hente inspirasjon i 

naturen og nærmiljøet.       

Prosjektarbeid 

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

Utgangspunktet er temaer som barna er opptatt av og som barna og de voksne fordyper seg 

i sammen. 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 og skapende måter. Målet er at barna 

får øvet opp evnen til å forholde seg åpen og nysgjerrig på omgivelsene rundt seg og lære 

om ulike temaer på egne betingelser og gjennom lek. En slik kreativ og utforskende praksis 

åpner for et stort personlig utviklings-og læringspotensiale for barnas identitetsdannelse. 

(Drotner, 2001) 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 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.  Den voksne skal være støttende og undrende og barna skal selv finne 

svar på sine spørsmål «learning by doing», og prosessen skal bære preg av en subjekt-

subjekt relasjon. Det er viktig at den voksne har satt noen rammer for arbeidet, men at barna 

får frihet innenfor disse rammene til å få utrykke seg kreativt. De skal bli tilbudt et mangfold 

av materialer, teknikker, opplevelser og sanseinntrykk. 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.            
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Felles satsningsområde i Kristiansand kommune er FLiK. 

Læringsverkstedet Eidet barnehage, sammen med de fleste barnehagene i Kristiansand, 

deltar aktivt i dette viktige kvalitetsarbeidet FLiK står for Forskningsbasert 

Læringsmiljøutvikling i Kristiansand. Forventet effekt av dette arbeidet skisseres slik: 1. 

Bedre faglig og sosialt utbytte for barn og unge i barnehage og skole.   2. Færre 

segregerende tiltak i barnehage og skole.   3. Trivsel og opplevd tilhørighet i barnehage og 

skole er bedret og mobbing er redusert. For å lykkes med dette skal vi lære av forskning som 

finnes på området i tillegg til at dedikerte forskere skal følge det vi selv gjør i prosjektet. 

Barnehagen skal jobbe systematisk med læringsmiljøet over tid. På bakgrunn av pedagogisk 

analyse skal personalet komme fram til gode tiltak til beste for barna og det læringsmiljøet de 

hører til. Vi skal utvikle kunnskap og god praksis blant de som jobber i barnehagen. Målet er 

at pedagogisk analyse er blitt en innarbeidet arbeidsform i det pedagogiske arbeidet i 

barnehagen. Barnehage og skole må bygge sin virksomhet på forskningsbasert kunnskap for 

å lykkes med å legge til rette for et bedre og mer inkluderende læringsmiljø.    

 

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.  Vi vil gi alle barn følt 

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. 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» 

Læringsverkstedet har i samarbeid med Inger Lise Andersen og Siri Søftestad utarbeidet 

gruppesamtaleverktøy som heter «Kroppen er min». Dette samtaleverktøyet vil bli brukt 

sammen med førskolebarna. Dette er først og fremt et kommunikasjonsverktøy der barna blir 

invitert til å komme med egne erfaringer, forståelser og fortellinger om de temaene som 

verktøyet omfatter. Hovedfokuset er KROPPEN, barnets kropp og krenkelse av kropp. Dette 

har en forebyggende effekt for alle barn, ikke bare utsatte barn. Temaer som tas opp 

inkluderer også andre type situasjoner der barna blir redde, for eksempel mobbing, foreldre 

som krangler, vold mot voksne, foreldre med rusmisbruk og/eller psykiske problemer. 

Foreldrene vil bli informert på foreldremøte.  
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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  

Medvirkning innebærer rett til å delta og påvirke det som skjer i felleskapet. Vi lar barna ytre 

sine opplevelser og erfaringer i hverdagen. Barna får delta og ha innflytelse, dette sikrer vi 

gjennom å jobbe prosjektbasert. Sammen med de store barna har vi utforskningsstunder og 

samtaler. På småbarn kommuniserer barna gjennom peking, blikk og kroppsspråk. Vi voksne 

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

og vise at vi forstår. Barna skal være subjekter i det som skjer ikke bare passive mottakere 

og objekter.  

Læringsverkstedet har også utarbeidet en egen handlingsplan mot mobbing, som gir klare 

retningslinjer på hvordan vi forebygger og griper inn i mobbesaker.  

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. 
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Foreldrenes medvirkning i barnehagens innhold og planer  
 

Dato Hva  

• 14. september 

(Årskonferanse) 

• 19. oktober 

• 2. januar 

• 23. april 

• 31. 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 

Lucia feiring. Skolebarna går i Luciatog  

Nissefest 

Karneval 

Påskekaffe 

17. markering. Aktiviteter formiddag  

Sommerutstilling  

Overganger  
En overgang fører til endringer i barnets rammer og rutiner. Det å begynne i barnehagen skal 

oppleves som en god start, både i forhold utvikling av trygghet og tilhørighet. Tilvenning, 

trygghet og tilhørighet er nøkkelord i forbindelse med alle overganger i løpet av 

barnehagetiden. 

Ny i barnehagen 

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 tilvenningsperioden i barnehagen, er det først og fremst viktig at barnet og barnets foresatte 

skal opparbeide tillit og trygghet nok til at det skal oppleves greit med adskillelse. Ingen barn 

er like og behovene er derfor individuelle. Vaner, forutsigbarhet og trygghet er viktig for en 

god tilvenning i barnehagen. Noen barn trenger lengre tilvenning enn andre. Alle nye barn får 

en primærkontakt som er tilstede for barnet og foreldrene gjennom tilvenningsperioden. 

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. 

I Eidet er vi opptatt av at barnet og foreldrene alltid skal føle seg velkommen og møte 

kompetente og varme medarbeidere. Overgangen fra småbarnsbase til storbarnsbase er for 

mange barn og foreldre en milepæl. Ingen barn er like og behovene ved overgangen er 
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derfor individuell. Vaner, forutsigbarhet og trygghet er viktig for en god tilvenning og noen 

barn trenger en lengre tilvenning enn andre.      

Når det er klart hvilken gruppe barnet skal begynne på (ca. mai), blir barna invitert inn på 

basen til denne gruppa en gang annenhver uke til å begynne med, for så å øke til en gang i 

uken den siste måneden før overgangen. De kan være med inn til et måltid, eller bare 

komme inn å leke. Personalet fra liten, følger med inn ved behov.   

Når vi setter sammen grupper som skal opp til storbase tar vi først og fremt hensyn til 

vennskap og de relasjonene de har på basen. Deretter ser vi på kjønnsfordeling for at 

gruppene skal være mest mulig jevnt fordelt.    

Pedagogen på småbarnsavdeling foretar også en overgangssamtale med den pedagogen 

som skal overta ansvaret for barnet. 

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. 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.  De skal øve på å bli selvstendige, kunne ta 

imot beskjeder og gjennomføre dem og ta ansvar for egne ting. Sosial kompetanse er en 

forutsetning for å fungere godt sammen med andre og omfatter ferdigheter, kunnskap og 

holdninger som utvikles gjennom sosialt samspill.  I Eidet har vi egen klubb for 

skolestarterne. Skolestarterne deles inn i mindre grupper etter hvilken skole de skal gå på.   

En dag i uken er vi samlet i grupper av ca.10 barn der vi jobber med aktiviteter som er med 

på å styrke samarbeidet, lære av hverandre og hjelpe hverandre. Vi besøker skolen de skal 

gå på og vi avslutter barnehagetiden med overnatting i barnehagen. I Kristiansand kommune 

er det lagt opp til rutiner for overgangen mellom barnehage og skole og et overføringsskjema 

for hvert barn skal utarbeides sammen med foreldrene. 

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 vurdering 
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Vi dokumenterer underveis i prosjektene, dette gjør vi ved bilder, brev, spor og barnas egne 

utsagn og fortellinger. I etterkant av prosjektet lager vi et hefte hvor vi beskriver prosessen 

og viser hvordan vi har jobbet med fagområdene.   

I tillegg så skriver vi halvårsevaluering hver høst og vår.  

Våre arbeidsmåter 
Barnehagen benytter ulike arbeidsmåter for å ivareta enkeltbarn, barnegruppe og lokalmiljø: 

I Eidet barnehage jobber vi prosjektbasert. Dette er en arbeidsmetode som sikrer barns 

medvirkning og ivaretar leken. Vi lager oss tittel, problemstilling og mål i forkant av 

prosjektet. 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. Barna får 

samme narrativer og dette styrker leken. Vi sikrer en systematisk, helhetlig og kontinuerlig 

utvikling av barns ferdigheter, kunnskap og læring. På denne måten sikrer vi progresjon.  

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

kunne utdøve 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.     
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Fra rammeplanens innhold og syv fagområder til 
Læringsverkstedets fem fagtema 
Rammeplanen gir føringer for et helhetlig arbeid som skal sikre alle barn gode 

utviklingsmuligheter og trivsel. Barnehagens pedagogiske tilbud skal romme innhold fra 

rammeplanens syv fagområder.  

Vi arbeider systematisk og kontinuerlig med alle rammeplanens fagområder. 

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

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

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

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

pedagogiske konsept og inngår derfor som del av alle innhold og arbeid med alle våre fem 

fagtema. 

 

Hjerteprogrammet er utviklet av Læringsverkstedet som et verktøy for 

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

Hjerteprogrammet er for oss formålsparagrafen i praksis. Det dekker 

rammeplanens fagområde Etikk, religion og filosofi, samt elementer i 

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

samt temaet bærekraftig utvikling.  

Språk dekker rammeplanens fagområde Kommunikasjon, språk og tekst og   

inneholder alle elementer som sikrer at barnehagen arbeider med et godt 

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

del i alt av barnehagens arbeid og hverdagsaktiviteter 

 

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

Mattelek for skolestarterne er en viktig del av dette fagtemaet i barnehagen. 

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

en variert måte og som gir en begynnende matematisk forståelse.      

          

Kreativitet favner barnehagens arbeid med rammeplanens fagområde Kunst, 

kultur og kreativitet. Kreativitet et omfattende fagtema og er svært ofte del av 

barnehagens pedagogiske arbeid med våre andre fagtema. 

 

   

  Natur dekker rammeplanens fagområder Natur, miljø og teknologi og Nærmiljø og 
samfunn. I vårt fagtema Natur inngår biologi, fysikk, kjemi, zoologi og geologi som 
viktige temaer som barnehagen skal inkludere og la barna gjøre erfaringer med i 
arbeidet med dette fagtemaet. Rammeplanens fagområde Kropp, bevegelse, mat 
og helse er også del av fagtemaet Natur. 
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Et godt måltid 

 
 

 

 

 

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

vårt pedagogiske konsept og inngår derfor som del av innhold og arbeid med alle våre fem 

fagtema. 

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

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

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

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

med planlegging, tilberedning av maten, gjennomføring av selve måltidet og opprydding 

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

og samspill, mestring, gode opplevelser og samtaler. Dette er en del av hvert enkelt barns 

danningsprosess og bidrar til utvikling av barnas sosiale kompetanse. 

 

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.  
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