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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 DoReMi Elstangen 
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 

Læringsverkstedet DoReMi Elstangen åpnet 17. august 2015. Barnehagen ligger flott til med 

en storslagen utsikt over Tyrifjorden mot Norefjell og Vikerfjell. Området ligger i direkte 

tilknytning til sammenhengende gang- og sykkelvei helt frem til Hønefoss via Sundvollen og 

Vik. Kun kort gange fra barnehagen ligger Tyrifjord Golfbane og Storøya. Elstangen sies å 

være et av Hole kommunes yngste og mest attraktive boligområder.  

DoReMi Elstangen er en av Læringsverkstedets 9 konseptbarnehager som inneholder 

musikk, bevegelse, sangaktiviteter, improvisasjon og dramatisering knyttet sammen med 

Læringsverkstedets øvrige fagområder. Barna får god trening i å stå frem med musikk, sang, 

dans og drama. 

 Barnehagen har et stort og flott uteområde og skogen som nærmeste nabo. Vi har fire 

avdelingsrom og verkstedrommene «Matte», «Språk», «Kreativ» og «Hjerterommet». I tillegg 

har vi et stort felles motorikkrom (spektrum) som inviterer til fellesskap og allsidig bruk.  

Barnehagen har 72 plasser (et barn under 3 år regnes som to plasser) fordelt på 4 

avdelinger. Triangelet har barn på 1 år, Fagotten har barn på 2 år, og disse holder til oppe. 

Nede har vi Saksofonen og Trombonen med barn fra 3-6 år. Det er 3 ansatte på hver 

avdeling.  

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 vår barnehage, se vår hjemmeside: 

https://laringsverkstedet.no, eller facebook: http://www.facebook.com/doremielstangen 

https://laringsverkstedet.no/
http://www.facebook.com/doremielstangen
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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). 

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. I følge rammeplanen skal barnehagens verdigrunnlag 

formidles, praktiseres og oppleves gjennomgående i barnehagens pedagogiske arbeid. 

Disse er: 

 

• Demokrati: Barnehagen skal fremme demokrati og være et inkluderende fellesskap 

der alle får anledning til å ytre seg, bli hørt og få delta.  

• Mangfold og gjensidig respekt: Barn skal oppleve at det finnes mange måter å 

tenke, handle og leve på. Barnehagen skal gi felles erfaringer og synliggjøre verdien 

av fellesskapet. 

• Likestilling og likeverd: Barnehagen bidrar i danningen av barnas verdier og 

holdninger. Vi har fokus på at barn skal møtes som likeverdige individer, uavhengig 

av alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, etnisitet, kultur, sosial status, 

språk og religion. Barnehagen skal motvirke alle former for diskriminering. Hvert barn 

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

• Bærekraftig utvikling: Barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. 

Barnehagen skal legge grunnlaget for barnets evne til å tenke kritisk, handle etisk og 

vise solidaritet.  

• Livsmestring og helse: Barnehagen skal bidra til barnets trivsel, livsglede, mestring 

og følelsen av egenverd og forebygge krenkelser og mobbing. Barnehagen skal gi 

barna utfordringer i et trygt miljø, og gi barn muligheter til å prøve ut ulike sider ved 

samspill, fellesskap og vennskap. 

•  
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I DoReMi Elstangen jobber vi for å være aktive voksne, som handler om å være tilstede både 

fysisk og psykisk, og om å være med barna i lek. Vi trenger ikke alltid være midt i leken, men 

observere, støtte, veilede og legge til rette for god lek. Vi deltar sammen med barna i deres 

utvikling og lar de oppleve mestring i ulike situasjoner.  

Aktive voksne jobber for likestilling og likeverd, og de er med å skape det gode felleskapet i 

barnehagen hvor alle har gjensidig respekt for hverandre. 

Vi er et sterkt lederteam som jobber godt sammen om pedagogiske planer, prosjekter og 

utvikling i samarbeid med alle ansatte. 

Barnehagen jobber for et godt foreldresamarbeid til det beste for barna.  

Gjennom et godt måltid og med daglige hvilestunder for alle setter vi fokus på barnas 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 

I vår barnehage skal alle barn bli ivaretatt på en omsorgsfull og varm måte. Omsorg er viktig 

å oppleve for å kunne tilegne seg læring. Omsorg har en egenverdi og er nært knyttet til 

trygghet, oppdragelse og helse. I Læringsverkstedet DoReMi Elstangen barnehage er vi 

aktive voksne som ser hvert enkelt barn, tar seg tid til å lytte, bryr seg og gir omsorg.  

Lek 

Lek er en stor del av barns hverdag og tilværelse. I lek kan barna utrykke seg og tilegne seg 

mange erfaringer. Det er en arena hvor barna utvikler sosiale ferdigheter, empati og 

selvfølelse i samspill med andre. Leken skal være den dominerende pedagogiske aktiviteten 

i barnehagen. Vi legger til rette for allsidig lek og varierte aktiviteter gjennom hele 

barnehagedagen. Barna skal erfare at lek læring er morsomt. Vi i Læringsverkstedet DoReMi 

Elstangen barnehage er aktive voksne som er med i barnas lekverden.  

Læring 

Gjennom lek og aktiviteter, både egeninitierte og i voksenstyrte aktiviteter, lærer barn. Vi 

legger vekt på at barna skal få bruke hele seg og oppleve mestring. Barn er forskjellige og 

lærer på ulike måter. Det er viktig med allsidig læring, hvor barna får ta i bruke hele kroppen 

og sanseapparatet. De voksne skal være gode rollemodeller, hvor vi løfter opp og inspirere 

barna til å ta i bruk barnehagens inne- og uterom. Vårt motto er «La ikke barna være passive 

mottakere, men aktive deltakere». 
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Danning 

Danning er en livslang prosess som handler om å utvikle evnen til å reflektere over egne 

handlinger og væremåter. Barna skal erfare at de er en del av et felleskap, og oppleve at 

egne og andre bidrag til fellesskapet oppleves som noe positivt. Gjennom danning legges 

grunnlaget for allsidig utvikling. Barna skal utvikle trygghet på seg selv og egen identitet.  

I Læringsverkstedet DoReMi Elstangen barnehage arbeider vi kontinuerlig og målrettet med 

verdiene fra barnehagens formålsparagraf: 

Barnehagens innhold skal være allsidig, variert og tilpasset enkeltbarnet og barnegruppen. I 

barnehagen skal barna få leke og utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. Arbeidet 

med omsorg, danning, lek, læring, sosial kompetanse og kommunikasjon og språk skal ses i 

sammenheng og samlet bidra til barns allsidige utvikling. (…) Barnehagen skal være en 

kulturarena hvor barna er medskapere av egen kultur i en atmosfære preget av humor og 

glede (Rammeplanen, 2017, s. 8).  

 

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 

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

anerkjennende, tydelige og ansvarsfulle voksne.  
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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.  

Læringsverkstedet DoReMi Elstangen barnehage har vi delt inn ukedagene i fagdager. Dette 

innebærer at hver dag har sitt eget fokus, med planlagte samlinger og aktiviteter som 

stimulerer til lekende læring. I dette arbeidet er det viktig med aktive, nære og lyttende 

voksne, som er bevisst sitt ansvar som gode rollemodeller.  

For å kunne stimulere til god lek, må vi fange barnas interesser. Dette krever at vi voksne er 

nysgjerrige i møte med barna. Vi ønsker å legge til rette for god lek og er opptatt av at barna 

skal få utforske og prøve, samt få hjelp og støtte underveis for å oppleve mestring. Vi ønsker 

også å legge til rette for felles erfaringer, og på den måten bidra samspill og til å skape og 

opprettholde vennskap. Barnehagen er også nøye innredet både ute og inne for å nettopp 

stimulere til lekende læring, samspill og mestring.  

 

Vi ønsker at alle barn skal oppleve å ha en venn i barnehagen. Vårt arbeid med å utvikle 

barnas sosiale kompetanse er kontinuerlig, og vi vet hvor viktig det er for barn å mestre 

dette. Hjerteprogrammet som er fundamentet i vår pedagogikk, er derfor et viktig område 

som vi jobber mye med på alle avdelingene gjennom uken. Vi jobber med at alle skal føle 

seg verdifulle, føle at de er en del av ett felleskap og danne vennskapsrelasjoner gjennom 

samspill med andre. For å unngå at barn blir ekskludert eller mobbet i hverdagen, har vi en 

egen handlingsplan mot mobbing og krenkende atferd, som personalet benytter seg av.  
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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. 

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 
Læringsverkstedets satsningsområde Læringsverkstedet har dette barnehageåret fokus på 

lek og gode vennskapsrelasjoner. I Læringsverkstedets barnehager er leken grunnstammen i 

det pedagogiske arbeidet og aktivitetene. Vi legger til rette for allsidig lek og varierte 

aktiviteter gjennom hele barnehagedagen. Barn skal erfare at lek og læring er morsomt. 

Leken skal tildeles mest tid og mest plass i barnehagen. Leken har en egenverdi for barnet; i 

samspill med andre blir man en del av en sosial og kulturell kontekst, og barns 

relasjonskompetanse utvikles. Det vil være fokus på lekens betydning for barns vennskap.  

Terje Melaas, lektor i pedagogikk på høyskolen i Sørøst-Norge, er engasjert som 

Læringsverkstedet lekeombud. Lekeombudet vil ha fokus på voksne som gode rollemodeller 

for barna og inspirere til spennende lek. Det vil også være fokus på å bruke leken til å 

forebygge mobbing, til inkludering og fellesskap. Satsningsområdet styrker 

Læringsverkstedets særpreg og identitet.  

Barnehagens satsingsområde; 

 Hos oss ønsker vi å fortsette vårt gode arbeid med lek, vennskap og inkludering. Dette fordi 

vi vet at god lek og læringslyst kommer når barn har en trygg forankring i seg selv og sine 

omgivelser. Dette gjør vi gjennom å hele tiden se alle barn, bygge gode avdelingskulturer 

hvor alle voksne er gode rollemodeller, og hvor vi behandler hverandre med respekt, raushet 

og toleranse. Videre skal vi samarbeide mye på tvers av avdelingene og fortsetter å jobbe 

med vår handlingsplan mot mobbing. 

DOREMI: 

Alle DoReMi-barnehagene har et felles pedagogisk konsept med 4 hovedpunkter:  

Leke og lære med musikk – Lære å spille instrumenter – Konserter – Lære og leke med 

engelsk språk. Her er musikken og barnas musikalske utvikling i fokus i tillegg til at vi dekker 

Rammeplanens 7 fagområder. Vi kobler musikkaktiviteter sammen med fagområdene og vi 

har musikkaktiviteter som enestående tilbud for at barna skal få stimulert og utviklet det 

musiske i seg.  

Barna har tilgang på og lærer å spille instrumenter fra de går på småbarnsavdelingene. Her 

lærer de grunn- og rytmeinstrumenter som er med på å bygge fundamentet i instrumentlære. 

Siste året barna går hos oss lærer de å spille et eget instrument. Musikk og språk er nært 

knyttet sammen.  

Vi er opptatt av å gi barna et rikt og variert språkmiljø og å pirre nysgjerrigheten for ulike 

uttrykksformer. Lek med rytme, bevegelse, sang og lyder er eksempler på dette. Språklek og 

språkstimulering foregår på norsk, men vi vi også ha litt innslag av engelsk etter hvert. 

Gjennom daglig lek, læring og medskaping både inne og ute får barna mulighet til å oppleve 

glede, knytte vennskapsbånd, kreativ utfoldelse og mestring. Prosessen og opplevelsen "her 

og nå" er det viktigste.  

I Læringsverkstedet DoReMi Elstangen skal barna få gode opplevelser av musikk, utvikle sin 

musikalske kompetanse og få en innføring i grunnleggende instrumentspill. Musikk og andre 

musiske/ estetiske aktiviteter og uttrykk er derfor en naturlig del av lek og hverdagsaktiviteter 

inne og ute. Det skal være gjennomgående i alt barn og voksne gjør – både planlagt og 

spontant. Musikk og musiske aktiviteter skal benyttes i alle fagområder, temaarbeid og 

prosjekter. 
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 Vi voksne har også ansvar for at den musikalske barnekulturen får utvikle seg. Musiske 

opplevelser er gode virkemidler for å stimulere og inspirere barnas egne kreative uttrykk.  

Ved å bruke musikk aktivt og bevisst i mange sammenhenger i løpet av en uke, gir vi barna 

en kilde til glede, trivsel, gode opplevelser og fellesskap. I tillegg vil barna få bedre 

kompetanse i de ulike fagområdene.  

Forskning viser at barn som tidlig får musikkstimulering og deltar i musikalsk samspill utvikler 

flere deler av hjernen. Dette gjør det lettere for dem å ta til seg videre og mer læring. Bl.a. 

styrkes barnas kognitive ferdigheter som evnen til å lære matematikk og språk. Den 

musikalske og språklige kompetansen vil kunne gi barnet trygghet på seg selv og en bedre 

forståelse av hvem det er, hva det kan og hvordan det kan kommunisere med og påvirke 

andre.  

                     

 

Kommunens satsingsområde:  

Hole kommunes overordnede visjon er «Eventyrlig fortid, eventyrlig fremtid». For 

Holebarnehagene innebærer dette: Å tilby alle barn en «Eventyrlig oppvekst». Målet er at 

barn og unge i barnehagen og skole skal oppleve lek, læring, trivsel og mestring. Dette vil 

bidra til å øke gjennomføring av skolegang for elever i skole og sikre høy deltakelse i 

arbeidslivet. Helhetlig oppvekst skal fremme helse og en meningsfull fritid for enkeltindividet. 

Tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid er en forutsetning for god oppvekst.  

Hole kommune fokuserer på kompetanseheving og utvikling av felles standarder for å sikre 

kvalitet på tjenestene. Barn, unge og foreldre/foresatte skal oppleve sammenheng og helhet 

når de møter kommunale tjenester gjennom hele oppveksten. Holebarnehagene har 

utarbeidet en egen Lokal Rammeplan. Denne skal revideres i år i tråd med implementering 

av ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Barnehagene i Hole har begynt å 

ta i bruk verktøyet "Grønne tanker – glade barn" som er en del av serien "Psykologisk 

førstehjelp". "Grønne tanker – glade barn" skal hjelpe barna å forholde seg aktivt til egne 

følelser og lære seg å styrke de gode tankene for å dempe de negative følelsene i 

vanskelige situasjoner. Å være i stand til å forstå følelsesreaksjoner og regulere egne 

følelser er viktige ferdigheter for å fungere og takle en vanlig hverdag. 
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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  

Likestilling og likeverd 

Barnehagen bidrar i danningen av barnas verdier og holdninger. Vi har fokus på at barn skal 

møtes som likeverdige individer, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell 

orientering, etnisitet, kultur, sosial status, språk og religion. Barnehagen skal motvirke alle 

former for diskriminering. Hvert barn er unikt og verdifullt, og skal møtes med respekt og 

anerkjennelse ovenfor den man er. For forebygging mot mobbing har Læringsverkstedet 

utformet en handlingsplan mot mobbing i barnehagen.   

Barns medvirkning 

For å oppfylle rammeplanens intensjoner krever det at barnehagepersonalet er lydhøre og 

anerkjennende i sin kommunikasjon med barna. Vi i Læringsverkstedet DoReMi Elstangen 

skal observere og følge opp barnas ulike uttrykk. Det handler om å være nysgjerrig og ta 

barna på alvor. Barna skal få mulighet til å være med å planlegge og vurdere barnehagens 

virksomhet. Det er viktig å tenke på at barnas synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med 

deres alder og modenhet. Barna skal ikke overlates et ansvar de ikke er rustet til å ta 

(Kunnskapsdepartementet, 2017).  

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  
Foreldreråd:  

Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna og skal fremme deres 

fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et 

godt barnehagemiljø.  

Samarbeidsutvalg:  

Samarbeidsutvalget (SU) skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. 

Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe 

er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere 

representanter enn hver av de andre gruppene. Barnehageeieren skal sørge for at saker av 

viktighet forelegges foreldrerådet og barnehagens samarbeidsutvalg.  
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Foreldre-medvirkning i barnehagens innhold og planer: 

Barnehagen legger til rette for foreldrenes medvirkning i barnehagens innhold. 

Kommunikasjon, informasjon og felles forståelse er viktig for et godt samarbeid. Foreldre 

skal bli hørt og tatt på alvor i saker som angår deres barn.  

Gjennom foreldresamtaler, foreldremøter og brukerundersøkelser gis foreldre mulighet til å 

påvirke og bidra med innspill til barnehagens arbeid med pedagogisk innhold og aktiviteter.  

Den daglige dialogen er viktig i samarbeidet med foreldrene, god og åpen dialog begge veier 

er ønskelig fra oss.  

I tillegg er ulike arrangementer som høstsuppe, Luciakonsert, påskefrokost og 

sommerkonsert er arenaer med mulighet for gode møter mellom barnehagen og 

foreldre/foresatte.  

Vi vil ha ekstra fokus på foreldresamarbeid i Læringsverkstedet DoReMi Elstangen dette 

barnehageåret. 

 

Dato Hva  

17. august  

21.september  

26. oktober 

2. januar  

31.mai  

 

Planleggingsdag i Hole kommune  

Årskonferanse Læringsverkstedet – planleggingsdag  

Holekonferansen - planleggingsdag 

Planleggingsdag  

Planleggingsdag 

Torsdag 27.september  Foreldremøte  

11. oktober  

13. desember 

11. April   

6. Juni  

Høstsuppe for foreldre og barn 

Luciakonsert 16:00 

Påskefrokost med foreldre  

Sommerkonsert  

6. mai Vår-dugnad.  
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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, slik at barnet får 

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

Det å være ny i barnehagen, kan være utfordrende for både liten og for stor. Vi ønsker å 

gjøre tilknytningsfasen i barnehagen så god og trygg som mulig. Barn og foreldre inviteres til 

besøk til barnehagen før sommerferien. Her blir de kjent med bygg og personal, og er på 

besøk en kort tid. Før oppstart sendes det ut informasjon til foreldrene om hvordan de første 

dagene organiseres slik at det skal være forutsigbart for både foresatte og barnet. Barnet vil 

på bakgrunn av dette bli fulgt opp av en fast voksen som samarbeider tett med foreldrene for 

å gjøre tilknytningen trygg og god. Dette gjøres blant annet ved at foreldrene blir invitert til en 

oppstarts samtale en av de aller første dagene i barnehagen.  

 

Fra småbarn- til storbarnsavdeling  

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

barn, og personalet når barnet bytter barnegruppe. 

Overgangen fra småbarnsavdeling til storbarnsavdeling er starten på en ny epoke i barnas 

liv. Det er viktig for oss at barna skal få en god og trygg overgang selv innad i barnehagen. 

Barnehagen har derfor laget en Fremdriftsplan  for overgangen fra småbarn-

storbarnsavdeling, og begynner allerede etter jul. Her vil barnegruppene bli bestemt av 

lederteamet som har en unik kjennskap til hvert enkelt barn, og gruppedynamikken i 

barnehagen. Når det nærmer seg mai, vil det bli satt opp en fast besøksdag i uken for mai og 

juni, der de får delta på samlingsstund, bli kjent med de ansatte og barna på avdelingen de 

skal begynne på. Dette er noe vi har god erfaring med gjennom de siste årene 

Fra barnehage til skole  

Vi samarbeider med foreldre og skole for å sikre at barna er forberedt på skolestart.  
For våre «maxibarn» 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. Blant annet deltar barnehagen både på 
skiskole og vannlek sammen med de kommunale barnehagene i Hole.  
 
I Hole kommune samarbeider barnehage- og skolelærere og eventuelle andre relevante 
faggrupper om å utvikle faglige kompetanser, forebygge mobbing og at barna er 
selvhjulpne/selvstendige. Vi forsøker å følge de kommunale barnehagenes plan for overgang 
barnehage-skole. Vi samarbeider med Sundvollen og SOS barnehager om et felles opplegg 
for maxibarna. I tillegg deltar vi på overgangsmøter og besøksdager på skolene på 
vårparten. 
 

Det utarbeides i tillegg en egen Maxi-plan for skolestarterne i Elstangen, der finner dere mer 
informasjon om hvilke fokusområder vi har for Maxibarna våre. 
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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. 

Vi har jevnlige pedagogiske møter hvor vi planlegger pedagogiske opplegg og prosjekt i 

DoReMi Elstangen. Hver måned blir det skrevet månedsplaner hvor de planlagte aktivitetene 

føres opp. Her legger vi også med en evaluering av måneden som har vært samt små 

praksisfortellinger og faglige blikk på utvikling ol. Pedagogene har plantid hvor det lages 

pedagogiske planer og fremskrittsplaner for den kommende tiden, hva gjør vi, hvordan gjør vi 

det og hvorfor gjør vi det? Evaluering av arbeidet er også viktig for å sikre progresjon og 

utvikling i arbeidet vårt. Avdelingene har også jevnlig avdelingsmøter for planlegging og 

evaluering av hverdagen og pedagogiske opplegg.  

Det er viktig for oss at alle ansatte deltar i planleggings- og evalueringsarbeid, for å sikre et 

eieforhold til arbeidet vi gjør. 

Vi baserer også vårt arbeid på samtaler /tilbakemeldinger fra barna, tilbakemeldinger fra 

foreldre og vår årlige foreldreundersøkelsen/brukerundersøkelsen. 

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

Prosjektarbeid – tar utgangspunkt i barns initiativ/interesser, deres undring leder utvikling av 

innhold og prosess i prosjektet. Dette er en måte hvor barns medvirkning kan ses som 

praksis i barnehagen.  

Temaarbeid - styrer og pedagoger utarbeider innhold og prosess i samarbeid med 

barnehagens øvrige medarbeidere 

Repetisjon - repetering av kjernestoffet i våre fem fagtema. 

Spiralprinsippet – sikrer en systematisk, helhetlig og kontinuerlig utvikling av barns 

ferdigheter, kunnskap og læring innenfor alle fagtemaer. Sikrer på den måte progresjon. 

Digital praksis – bidrar til barnas lek, kreativitet og læring. Utøve digital dømmekraft og 

legge til rette for barnas utforskning 
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1. Arbeid med vårt pedagogiske tre. Læringsverkstedets pedagogiske tre symboliserer og 
synliggjør særtrekkene i vårt pedagogiske konsept: 

• Å styrke barns egenverd er kjernen i vårt pedagogiske arbeid. 

• Røttene er fundamentet og bladene er våre 5 fagtema. 

• Lek og bevegelse er stammen som bærer de 5 fagtemaene. 

Røttene: Styrke barns egenverd. I samspill med store og små skal barna kunne utvikle 

og bli den beste versjonen av seg selv. Barna blir tatt på alvor av voksne og blir sett og 

hørt.  

Stammen: Lek og bevegelse er gode måter for barn å tilegne seg ny læring. Dette har 

vi i fokus når vi utarbeider planer og aktiviteter.  

Bladene: 5 fagtemaene. Hjerteprogrammet, Matte, Kreativitet, Natur og Språk. For å 

ivareta alle fagtemaene er disse fordelt på hver sin dag i uka. Dette for å sikre at de blir 

gjennomført og satt i fokus. 

2. Barnehagen jobber kontinuerlig med å implementere rammeplanen sammen med 
Hole kommune. Rammeplanen er en sentral del av planlegging av tema for de ulike 
avdelingene og barnehagen. Personalet er jevnlig på kurs og møter i forhold til 
implementering a rammeplanen i det daglige arbeidet med barna.  

3. En av våre målsetninger er å skape ro og gi tid for variert lek og ulike aktiviteter i 
løpet av barnehagehverdagen. Dette gjør vi ved å veksle mellom frilek, lekegrupper, 
organisert lek og lek hvor de voksne kan være med på barnas premisser. En trygg og 
inkluderende atmosfære i barnehagen er grunnleggende for at barn utfolder seg i lek.  
 
Vi ønsker å skape arenaer der både lek og læring er gøy. Gjennom lek får barna trent sosiale 
ferdigheter, empati og egen selvfølelse. Vi skal legge til rette for at leken kan bli en arena for 
sosial læring for alle barn. Leken er overordnet innenfor alle fagtemaene. Barna skal leke 
seg til erfaringer og kompetanse innen alle områder, enten vi holder på med Mattelek, Språk, 
Hjerteprogrammet, Natur eller Kreativitet. 
 
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. (Rammeplan 2017, s.7) Leken skal 
ha en sentral plass i barnehagen, og lekens egenverdi skal anerkjennes. (Rammeplan 2017, 
s. 20) 
 
Gjennom hjerteprogrammet blir barnet kjent med seg selv som et eget individ og får kjenne 
på, bruke og lære å forstå sine egne følelser. Videre handler det om den andre, kunne se 
andres behov, være en god venn og ha et godt samspill sammen. Begrepet oss er også en 
del av hjerteprogrammet. La barnet få delta i et fellesskap, forstå at vi alle er forskjellige på 
våre måter men like mye verdt. Samtidig er vi en del av et større fellesskap en hel verden 
med ulike mennesker vi skal møte og respektere.  
 
Barnehagen skal formidle grunnleggende verdier som fellesskap, omsorg og medansvar og 
representere et miljø som bygger opp om respekt for menneskeverd og retten til å være 
forskjellige. Menneskelig likeverd, åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse og solidaritet er 
sentrale samfunnsverdier som skal legges til grunn for omsorg, danning, lek og læring i 
barnehagen. (Barnehageloven, § 1 Formål) 
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4. Gjennom planlegging og pedagogiske møter vil DoReMi Elstangen planlegge og 

gjennomføre ulike prosjekter og temaarbeid gjennom året. Prosjektene våre vil være årets to 

konserter, samt noen prosjekter knyttet opp mot tema på avdelingene. Temaarbeidet vårt vil 

planlegges på månedsbasis med ha en grunnmur innen musikk som er barnehagens 

konsept.  

Repetisjon går igjen i alle våre planer, barn lærer ved repetisjon og barn liker repetisjon, da 

kjenner de opplegget og det som skjer er forutsigbart. Samtidig må repetisjon settes i 

kombinasjon med progresjon, slik at barna alltid har utviklingspotensiale og noe å strekke 

seg etter. 

Barnehagen følger rammeplanen og læringsverkstedets progresjonsplaner og får dermed en 

systematisk, helhetlig og kontinuerlig utvikling av barnas ferdigheter, kunnskaper og læring. 

Vi evaluerer også det pedagogiske opplegget jevnlig og ser at barna har en god utvikling og 

får oppleve og erfare det som rammeplanen beskriver.  
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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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Barnehagens arbeid med fagområdene   
 

 

Fagtemaer 

 

1-2 år 

 

3-4 år 

 

Skolestarterne 

Språk 

Rim, Regler, 

Sanger og 

eventyr. 

Tekstformidling, 

Lyder og uttale, 

tekstformidling. 

Rim og regler, spill, 

høytlesing og 

bokstaver. 

Natur 
Sanger, miljø, 

årstider og dyr 

Miljø, eksperiment 

og uteleker.  

Mat og bål, nærmiljø og 

skiskole.  

Hjerte       

Hvem er jeg? 

Vennskap, glede 

og humor 

Sosiale øvelser, 

fellesskap, rollelek 

og vennskap 

Følelser, 

Konfliktløsning, 

Formidle ønsker og 

behov.  

Matte 

Tall, størrelser, 

plassering og 

former. 

Tall, sortering, 

størrelse og 

koordinasjon 

Matlaging, spill og 

finmotorikk.   

Kreativitet 

Maling, drama og 

musikk.  

Tegning/bilde, 

drama og musikk. 

Maxikor, 

instrumentopplæring, 

dramatisering. 

 

Lek 

og bevegelse 

Balllek, 

konstruksjon, 

kroppslig lek.  

Rollelek, 

konstruksjon, mini-  

røris 

Regellek og Dans. 
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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. 

 

Gjennom konseptet "Et godt måltid" ønsker vi i Læringsverkstedet DoReMi Elstangen 

barnehage å vise barna alle verdiene et godt måltid gir oss, og hvor mye fint vi kan lære av å 

dele med andre. Det skal handle om god mat, ulike smaksopplevelser, norske mattradisjoner 

og gode råvarer, men like mye om all læringen et godt måltid kan gi, alt fra tilberedningen til 

nytelsen og oppryddingen etterpå. Vårt mål er at barna ikke bare skal bli glad i mat, men 

også glade av å spise den sammen med andre. 

 

Vi markerer barnets bursdag i barnehagen ved at de blant annet får være med å tilberede og 

servere noe ekstra til mat, som for eksempel fruktspyd eller smoothie. Dere foreldre skal 

derfor ikke ta med is, kaker ol. til barnehagen. 

 

Foreldre kan leie barnehagen for kr. 500,- til bursdagsmarkering. Enten det gjøres, eller 

markeringen foregår hjemme -oppfordres det til å tenke «alle eller ingen» prinsippet. Det vil 

si; enten inviteres alle jentene på årskullet/avdelingen eller alle guttene – eller hele 

årskullet/avdelingen. Hvis ikke alle inviteres må invitasjoner deles ut hjemme. 
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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 
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/

