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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 Ervika 
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. 

 
(2 årsklubben møter UteMons på tur i Kongletoppen) 

 

Barnehagen vår 
Læringsverkstedet Ervika ligger på kommunegrensen mellom Bjugn og Ørland. Vi er en 

friluftsbarnehage med tre flotte turområder som vi bruker mye. Barnehagen har tre 

avdelinger, den ene er småbarn –Sporven, den andre er storbarn – Hauken og så har vi 

grillhytta som dette året vil bli en blandet gruppe mellom barna født i 13 og 14. Vi bruker 

nærmiljøet mye når vi er på tur. Vi har kort vei til både fjæra og skogen. Barnehagen har to 

minibusser som gjør at vi kommer oss lengre på tur og får sett mer av nærmiljøet vårt. 

Småbarn har trillebusser som gjør at de også kan bli kjent med nærmiljøet.  Vi organiserer 

barna i grupper etter alder. I år ser gruppesammensetningen slik ut.  

   6 barn født i 2013 

 12 barn født i 2014 

 19 barn født i 2015 

 

  9 barn født i 2016 

  5 barn født i 2017 
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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/barnehage/ervika  

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 

• Mangfold og gjensidig respekt 

• Likestilling og likeverd 

• Bærekraftig utvikling 

• Livsmestring og helse 
 
Barnehagen har jobbet med verdigrunnlaget fra Rammeplan gjennom refleksjoner og 
samtaler. Vi har også hatt verdigrunnlaget fra rammeplan på et foreldremøte. 
Vi har i personalgruppa jobbet med Læringsverkstedet sine verdier, og har laget oss 
pedagogiske soler der vi har synliggjort hva verdiene betyr for oss. Personalet bruker også 
støttemateriell fra Udir.  
 
Når vi i Ervika er leken ser du at vi smiler, leker og ler sammen med barna, byr på oss selv i 
leken, viser entusiasme og glød i hverdagen, sier JA, er nede på gulvet sammen med barna 
og er med på leken på barns premisser.  
 

https://laringsverkstedet.no/barnehage/ervika
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Når vi er ambisiøse gir vi barna muligheter til å mestre og prøve ting, gir de utfordringer ut fra 
deres alder, vi dramatiserer ulike situasjoner eller historier for barna, tar oss tid til å være her 
og nå og har tillit til at barna klarer.  
 
Når vi er rause er vi på tilbudssiden og prøver å si JA så langt det lar seg gjøre, gir 
overraskelser, er positive, vi unner hverandre godt og vel, vi viser humor og glede og ser det 
gode i den enkelte. Vi har hjerte for det vi driver med.  
 
Når vi er tydelige setter vi grenser på en god måte til det beste for barnet, vi roser ønsket 
adferd og veileder, vi reflekterer over hvordan vi voksne snakker og hvordan vi bruker 
stemme og kroppsspråk, vi forteller hva vi forventer og ønsker en åpen kommunikasjon.  

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 
 

Arbeidet med omsorg, danning, lek, læring, sosial kompetanse og kommunikasjon og språk 

skal ses i sammenheng og samlet bidra til barns allsidige utvikling. I Læringsverkstedet 

Ervika vises dette ved at:  

Omsorg  

I våre barnehager skal barn oppleve at de blir ivaretatt på en omsorgsfull og varm måte. De 

skal møtes av lyttende og engasjerte voksne som viser nærhet og innlevelse.  

Barnehagen jobber på følgende måte for å nå målet  

Alle nye barna som kommer til barnehagen får en primærkontakt, som skal gjøre den første 

tiden i barnehagen tryggere. I barnehagen i Ervika skal barna oppleve at de blir møtt av et 

personale som er tilstede og tar dem på alvor. Det er rom for et fang å sitte i og varme blikk. 

Barnehagen legger til rette for omsorgsfulle relasjoner mellom barn – voksne. Barna møter et 

personale som er tilstede og som tar dem på alvor.  

Leken 

Barn leker for lekens egen del. I lek uttrykker barn seg, og får nye erfaringer sammen med 

andre. Leken skal ha en sentral plass i barnehagen, og lekens egenverdi skal anerkjennes.  

Gjennom lek utvikler barn sosiale ferdigheter, empati og selvfølelse. Lek skal være den 

dominerende pedagogiske aktiviteten i barnehagen 

 

 

 



 

 

 

7 

Barnehagen jobber på følgende måte for å nå målet  

Barnehagen har før sommeren laget gode lekesoner for barna inne, her har de mulighet til å 

holde på med ulike typer lek i ulike soner som inspirerer til kreativ lek og fantasi.  Vi deler 

også barna inn i lekegrupper, som gjør at en bedre kan veilede barna i leken. Det er et 

personale som er med i leken sammen med barna. Ute har vi et forholdsvis oppgradert 

lekeområde og turområder nært barnehagen. Dette gjør at barna får oppleve ulikt terreng, og 

ulike plasser å leke på i hverdagen.  

Læring  

Barna erfarer og lærer gjennom lek og aktiviteter, både egenstyrte og voksenstyrte 

aktiviteter. Læring er gøy og barnehagen gir barna et miljø som stimulerer dem til lekende 

læring. I barnehagen legger vi vekt på at barna skal få brukt hele seg og oppleve gleden ved 

mestring. I barnehagen skal barna lære gjennom lek.  

 

Barnehagen jobber på følgende måte for å nå målet  

Barnehagen har samlingsstunder hver dag, med ulike fagområder for hver dag. Barna har 

turdager, deler inn i lekegrupper, har månedens happening og eksperiment. Barna blir kjent 

med læringsvennene og personalet har progresjonsplaner i hvert fagområde.  

Danning 

Danning er for hvert menneske en livslang prosess som handler om å utvikle evne til å 

reflektere over egne handlinger og væremåter. Gjennom danning legges grunnlaget for 

allsidig utvikling. Barna skal erfare at de er en del av fellesskapet, og oppleve at egne og 

andres bidrag til felleskapet er positivt. Barna skal utvikle trygghet på seg selv og egen 

identitet. Barnehagen jobber med at barna skal klare selv, etter alder og modning. 

Fellesskapet står sterkt i barnehagen og vi jobber mye med fellesskapsfølelsen. 

Barnehagen jobber på følgende måte for å nå målet  

Hjerteprogrammet brukes aktivt, ut i fra barnas alder og modning. I samlingsstundene har vi 

rosestol, som viser barna at de er verdifulle og at vi setter pris på hvert enkelt barn. Vi har 

rollespill, dramatisering, bruker sanger og konkreter i ulike situasjoner som oppstår.  

 

Vennskap og fellesskap 

I Rammeplan står det at sosial kompetanse er en forutsetning for å fungere godt sammen 

med andre og omfatter ferdigheter, kunnskaper og holdninger som utvikles gjennom sosialt 

samspill. I barnehagen skal alle barn kunne erfare å være betydningsfulle for fellesskapet og 

å være i positivt samspill med barn og voksne. 

Barnehagen jobber på følgende måte for å nå målet  

I Ervika jobber vi for at barna skal utvikle gode samspillsevner, med å ta positiv kontakt med 

andre barn, invitere til lek, lære å holde på lek, ta ulike roller og beholde venner. Dette gjøres 

ved at personalet er tilstede, veileder og støtter opp barna der det trengs. Personalet jobber 

også med at barna er i et fellesskap der en må vise hensyn til andre, vente på tur og dele.  
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Kommunikasjon og språk  

I Rammeplan står det at barnehagen skal være bevisst på at kommunikasjon og språk 

påvirker og påvirkes av alle sider ved barnets utvikling. Gjennom dialog og samspill skal 

barna støttes i å kommunisere, medvirke, lytte, forstå og skape mening. Barnehagen skal 

anerkjenne og verdsette barnas ulike kommunikasjonsuttrykk og språk, herunder tegnspråk.  

Barnehagen jobber på følgende måte for å nå målet  

I Ervika jobber vi med kommunikasjon og språk på flere nivå. Vi gjennomfører språkgrupper 

for de barna som trenger det, og gir dem støtte i språket der det trengs. Personalet har også 

fått kjennskap til tegn til tale og noen ASK hjelpemidler.  

 

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.  

I Ervika er vi opptatte av å legge til rette for barnas frileik, og se den egenverdien leken har 

for barna. Personalet jobber aktivt med å tilrettelegge for et godt leke og læringsmiljø, 

gjennom lekesonene vi har utviklet vil barna ha gode muligheter for kreativ og fantasifull lek.  

I vår handlingsplan mot mobbing står det at lek og vennskap, og opplevelsen av å være en 

del av et fellesskap er viktig for alle barn. Vennskapsforhold kan være en beskyttende faktor i 

forhold til mobbing, og det er derfor viktig å ha fokus på lek og vennerelasjoner. Barns adferd 

kan være medvirkende til om de blir valgt eller ikke valgt til lek. I Læringsverkstedet er lek 

selve grunnstammen i alle aktiviteter. Personalet må tilrettelegge for både barnas frie lek og 

voksenstyrt lek og aktivitet. All læring i barnehagen skal ha en leken tilnærming, og 

personalet må stimulere til et allsidig og godt lekemiljø. Personalet i barnehagen må hjelpe 

barna til å etablere nye vennerelasjoner og bevare gryende eller etablert vennskap. 

 

 

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 er særlig viktig for kvaliteten 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  
Barnehagens satsningsområde for dette barnehageåret er leken og læringsmiljøene 

barnehagen har. Vi har før sommeren laget oss tydelige lekesoner som skal innby til kreativ 

og fantasifull lek. I Rammeplan står det at vi ansatte skal organisere rom, tid og 

lekematerialer for å inspirere til ulike typer lek. Vi skal også bidra til at barna får felles 

erfaringer som grunnlag for lek og legge til rette for utvikling av leketemaer. Vi skal også 

fremme et inkluderende miljø der alle barna kan delta i lek og erfare glede i lek.  

 

Prosjektet BAKOM er i avslutningsfasen og vi skal avsluttet dette til jul. Dette har vært et 

regionalt prosjekt for hele Fosen. Vi i barnehagen har hatt fokus på skaperglede, undring og 

utforskertrang. Med ekstra fokus på vannet gjennom årstider, hva vi kan bruke vann til og 

hvordan det endrer form.  
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(Prosjekt BAKOM – skaperglede,undring og utforskertrang)   
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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 må ikke forveksles med medbestemmelse. Begrepet kan forstås som å gjøre 

noe sammen. Medvirkning kan oppfattes som at hvert enkelt individ har rett til å erfare at 

deres stemme blir tatt på alvor og har virkning i fellesskapet. Medvirkning er deltakelse som 

har innflytelse på barnehagens innhold. 

Barnehagen jobber på følgende måte for å nå målet  

Vi jobber aktivt med barns medvirkning ved at de skal kunne ytre sine meninger både verbalt 

og med kroppsspråk. Barn skal ha innflytelse over egen barnehagehverdag og vi skal 

oppmuntre dem til å gi uttrykk for sine meninger og tanker i rutinesituasjoner i daglige 

aktiviteter og i leken. Vi lytter til barna og lar dem medvirke ved å ta tak i det de er interessert 

i og utvikler det. Barna får være med på å medvirke i samlinger, valg av lekesoner i frileik, 

legge til rette for barns mestring og delta i ulike praktiske gjøremål 

 

Handlingsplan mot mobbing  

Læringsverkstedet har utarbeidet en handlingsplan mot mobbing, som skal gi kunnskap om 

mobbing og sette fokus på forebyggende arbeid i barnehagen. Planen skal bidra til at 

mobbing avdekkes og sikre at barnehagen har rutiner for håndtering av mobbing. Planens 

vedlegg inneholder rutinebeskrivelser og dokumenter for videre arbeid i barnehagen. Dersom 

mobbing skjer skal tiltak tilpasses den enkelte mobbesaken i barnehagen.  

Vi arbeider ut fra vår visjon «Vi får verdens viktigste verdier til å vokse». Barna er det 

viktigste vi har, og i våre barnehager skal hvert enkelt barn erfare og oppleve seg som 

verdifullt, respektert og anerkjent av andre barn og voksne. Henviser til hjemmesiden vår ….. 

der dere kan lese mer om planen.  

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 tilrettelegge 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.  

Foreldrerådet eller FAU består av foreldre/de foresatte til alle barn og skal fremme deres 

fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et 
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godt barnehagemiljø. Barnehagen har et aktivt FAU som er med på å gjennomføre 

arrangementer og har arrangementer for alle barn og foreldre utenom barnehagen.  

Samarbeidsutvalget, eller SU, er et rådgivende, kontaktskapende og samordnet organ. Dette 

organet består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen. Hver gruppe skal være likt 

representert. Vi har også en politisk valgt som er med i møtene.  

Eks: 

Dato Hva  

21.09.2018 

12.10.2018 

30.11.2018 

02.01.2019 

14.03.2019 

Planleggingsdager 

Oktober/ april  Foreldremøter 

Oktober  Aksjonskafe og innsamlingsaksjon  

Desember  Lucia med lussekatter og saft  

Julebord for barna 

Kirkebesøk  

Nissemarsj – arrangeres av FAU  

Februar  Karneval / temafest  

Mars  Barnehagedagen  

Juni Overnatting for førskoleklubben og sommerfest  

 

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 til 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 får 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. 

Ved oppstart får alle nye foreldre sendt ut skriv, der det ønskes velkommen til barnehagen 

og om hvem som er kontaktpedagog og primærkontakt. Viser til hefte «Velkommen til 

Ervika» for mer informasjon om tilvenningen for de yngste. 
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Ved oppstart legger vi vekt på; 

A.- At foreldre, barn og personale skal bli kjent med hverandres forutsetninger og behov. 

B.- Å jobbe aktivt med å tilrettelegge for kommunikasjon på et tidlig tidspunkt. 

C.- Å skape trygghet, tillit og åpenhet rundt barnet fordi det i den første tiden er mye nytt for 

barnet; nye barn, nye voksne og et nytt miljø. 

D.- Å legge grunnlaget for et gjensidig tillitsforhold og åpenhet mellom foreldre og personale, 

der vi viser respekt og tillit for hverandres meninger. 

E.- Å gi informasjon om avdelingen og barnehagen som helhet. 

F.- At foreldre gir informasjon om sitt barn, og evt forhold som har innvirkning på barnet. 

Sykdom, dødsfall, samlivsbrudd o.l 

G.- Uformelle samtaler med foreldrene i den daglige kontakten. 

 

2-årsklubb 

I barnehagen har vi en 2 årsklubb. Denne klubben er for alle 2 åringer i barnehagen og 

foregår en dag i uken.  

Målet for 2 års klubben er at barna skal få noe ekstra i hverdagen og få samhold i gruppen. 

Vi har 2-årsklubb på turdagen vår. Når vi går på tur opplever vi fellesskap og glede i mange 

situasjoner. F.eks. når barna sitter sammen i «bussen» og synger, hermer etter hverandre og 

har felles fokus. Eller når vi stiller opp og går på rekke, synger navnet til hvert enkelt barn, 

har samling rundt bålet eller samles om felles lek som «Bjørnen sover». Vi har vår egen 2-

årsklubbsang som barna er veldig glad i. 

 

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. 

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

kompetente og varme medarbeidere. Overgangen fra småbarnsavdeling til storbarnsavdeling 

er for mange barn og foreldre en milepæl. Ingen barn er like og behovene ved overgangen er 

derfor individuelle. Vaner, forutsigbarhet og trygghet er viktig for en god tilvenning og noen 

barn trenger en lengre tilvenning enn andre.  

Vi deler inn barna i grupper og de kommer på besøk over til storbarn etter påske. Det er med  

faste voksne fra Sporven på disse besøkene. Barna er med på samlinger, deltar i leik og  

organiserte aktiviteter. De som trenger lenger tilvenningsperiode får det.  

 

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).  

I barnehagen er alle 5 åringene samlet i grillhytta. De bruker grillhytta som base før de drar 

på tur og til andre aktiviteter. En dag i uken har de førskoleklubb med ulike aktiviteter. I 

tillegg nyter 5-åringene i barnehagen egne privilegium som for eksempel utflukter, 

teaterbesøk og overnatting i barnehagen. Førskoleklubben har basseng ca en gang i 
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måneden. Alle fagområdene har egne planer og detaljert innhold over hva barna skal få ta 

del i; som f.eks språk og matematiske begreper. I førskolegruppa legges det vekt på å  

innrette seg etter de rammer som er akseptable i samvær med andre, vente på tur, rekke 

opp hånda etc. 

På våren har vi førskoledager på skolen, her er det vi ansatte som er med barna på skolen. 

Her får barna se arealet de skal være på, og kanskje møte noen av de som skal være 

lærerne deres. Her treffer vi også barna fra de andre barnehagene som skal begynne med 

de i samme klasse. Foreldre er med barna på innskrivingsdag.   

Barnehagen har laget en progresjonsplan som viser hva førskoleklubben skal få erfaringer 

fra og jobbe litt ekstra med i det året de er førskolebarn. 

  

Språk 
Matte-

motorikk 
Hjerteprogram Kreativitet 

Natur-

utedag 
Diverse 

Bokstaver Mattehånda Tradisjoner Forming Naturen 

rundt oss 

 

Blyantgrep Tall Normer og 

verdier 

Fantasi Eksperiment  

Lytte Former Sosial 

kompetanse 

Skaperglede Turer Klare selv: 

*hygiene   

*selvstendighet 

Samtaler, 

bruk av 

språk 

Størrelser Engelsk sang, 

regler og telling 

Sang, 

drama og 

musikk 

Overnatting  Trafikk-

opplæring med 

Naffen 

Rim/regler Måleenheter Snakke i 

forsamling 

Film/foto  Førstehjelp 

med Henry  

Rytme i 

språket 

Sortering    Brannvern 

med Eldar og 

Vanja og 

Bjørnis 

Tekst og 

bilder 

Butikklek    Besøke skolen 

Drodle 

(gjette 

bilder) 

Bevegelseslek    Skjema for 

egenvurdering 

Overgang 

Barnehage -

skole ”Dette er 

meg” 

Skrive sitt 

navn 

Bruk av ball     

Hvor bor 

jeg? 

Menneske-

kroppen 
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Vår pedagogiske virksomhet  
Planlegging  

Planlegging gir personalet grunnlag for å tenke og 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 og 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. 

Barnehagen arbeider med planlegging, dokumentasjon og vurdering med at vi får 

tilbakemeldinger fra barn og foreldre, sender ut informasjon og bilder fra hverdagen til barna 

på valgt plattform – Mykid, skriftlig planarbeid og vurdering av arbeidet som blir gjort med 

barna, vi har avdelingsmøter og personalmøter, deltar i møter i regi av Læringsverkstedet og 

kommunen, observasjonsskjema med TRAS og refleksjoner i personalgruppen.  

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.  

 

Barnehagen jobber på følgende måte for å nå målet  

Barnehagen har daglige samlinger. Disse er interaktive, det vil si at personalet er tilstede, gir 

blikkontakt, viser entusiasme og bruker hele seg. Repetisjonsprinsippet som barna får 

gjennom samlingene handler om å repetere kjent stoff jevnlig, slik at barna utvikler gode 

læringsspor. Vi opplever at repetisjoner gir barn anledning til å oppdage nye detaljer i leken 

eller fortellingen.  
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Barnehagen er med på et regionalt prosjektarbeid, BAKOM. Dette prosjektet har lært oss 

hvordan et prosjekt drives sammen med barna. Og barna har fått medvirke og vi har tatt det 

barna er opptatte av med å drive prosjektet fremover.  

Barnehagen har ulike temaarbeid i hverdagen, dette kan være tema på jakt, brannvern, 

forutaksjon, trafikk og førstehjelp.  

 

Hjerteprogrammet skal gjennomsyre alt vi gjør i barnehagen og skal leves av de voksne. 

Hvert enkelt barn skal oppleve å bli sett, hørt og forstått av anerkjennende, tydelige og 

ansvarsfulle voksne. Når vi tar barnas uttrykk på alvor og er i aktiv dialog med barna håper vi 

barna opplever innflytelse. Hjerteprorgrammet er bygd opp med vekt på lek og med 

aktiviteter som utfordrer hele barnet. Noen av aktivitetene i hjerteprogrammet fokuserer på 

det enkelte barn, mens andre fokuserer på å være sammen i gruppe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Undring rundt felles opplevelser fra fjæra) 
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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 

o Dramatisering 
o Bruk av konkreter/ 

hånddukker 
o Sanger, rim og 

regler 
o Klappe stavelser 
o Noen bokstaver fra 

ABC m/bevegelse 
o Kims lek 

o Kims leik 
o Spille lotto 
o ABC med 

bevegelser 
o Rim og regler 
o Dramatisering  
o Bruk av 

konkreter  
 

o Bokstav 
aktiviteter 

o Skrive navnet 
sitt 

o Lydgjenkjenning 
o Klappe stavelser 
o Rimord 
o Rim og regler 
o Kims lek med 

navn og 
bokstaver 

 

Natur 

o Eksperiment: 

o Smelte snø 
o Fryse vann 
o Fange insekter i 

glass 
o Lære navn på ulike 

fugler og gjenkjenne 
dem. Vi bruker 
turområdene våre. 

o Bruke barnehagens 

nærmiljø. 

o Eksperiment  

o Bruke 

barnehagens 

nærmiljø  

o Bilene  

o Insekter  

o Førstehjelp  

o Ute hele året  

o Værdagbok 
o Fugledagbok 
o Er ute hele året 
o Sporfinning 
o Søppel og 

forsøpling 
o Mat ute 
o Friluftsgruppe 

o Førstehjelp 

Hjerte       

o Hvem er jeg? 

o Mine følelser 

o Jeg vil! 

o Min familie  

o Lage hånd/fotavtrykk  

o Rollespill 

o Hjertekofferten 
o Aktivitet ut fra 

koffert 
o Mats og Mille 
o Fellesskapet 
o Rollespill 

o Hjertekofferten 
o Rollespill 
o Følelsestrening 
o Vi i verden 
o Egne følelser 
o Samarbeid 

Matte 

o Kims lek med former  
o Sansepose med 

former  
o Øve på å trille 

terningen. 
o Tegne, male og 

modellere. 
o Bygge med duplo og 

klosser, kjøre med 
bil og togbane, 
puslespill 

o Klippe lime 
figurer 

o Gjenkjenne 
figurer rundt 
oss 

o Fallskjermlek 
o Butikklek 
o Telle 
o Eventyr 
o Oppgaveark 

o Eget 
progresjonshefte 
i dette 
fagområdet 

o Spill 
o Terning 
o Trafikk 

Kreativitet 

• Bruke fallskjerm, 
fargeposer. 

• Male på snø, 
ansiktsmaling, blåse 
maling med sugerør, 

• Skyggeteater 

• Stemmebruk 

• Trearbeid 

• Maling 

• Skulptur 

• Film og foto 

• Musikk og dans 

• Trearbeid 

• Stemmebruk 

• Sprell levende 
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bruke svamp og 
pensel. 

• Late som leik  

• Musikk og 
dans 

• Regellek  

• Farger 

• Regellek 

• Rollelek 

 

Lek og 

bevegelse 

o Benevne 

kroppsdeler 

o Være ute i all slags 

vær 

o Gi de ulike 

bevegelseserfaringer 

o Smake ulik mat for 

smaksopplevelser  

o Hinderløyper 

ute og inne  

o Legge til rette 

for lek og 

avslapping 

o Kunnskap om 

kropp  

o Delta i 

matlaging og 

smake ulik 

mat  

o Legge til rette 

for lek og 

avslapping  

o Kunnskap om 

kropp og 

respekt for den  

o Delta i 

matlaging og 

smake ulik mat 

 

 

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. 

 

I barnehagen har vi fokus på kosthold og vi har fullkost. Barnehagen serverer 3 måltider hver 

dag, og 2 dager har vi varm lunsj. Vi lager også varmmat ut på tur for de som er på tur. 

Menyen er varierende og dere skal finne den på månedsplanen. De barna som ønsker det 

får være med på kjøkkenet og hjelpe vår eminente kjøkkenassistent Linda, enten det er å 

dekke på bord, skjære frukt eller bake ut rundstykker. 
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Måltidet gir oss grunnlag for gode samtaler, selvstendighetstrening, språkutvikling og erfaring 

med nye smaker. Gjennom økt fokus og at barna får delta i et godt måltid i barnehagen, 

håper vi det skaper gode og helsefremmede matvaner for barna.   

 

Nytt av året er at barna er med å smøre sin egen turmat når de har turdag. Her har vi fokus 

på mestring og klare selv. Vi ser at barna opplever stor mestring når de er med på dette.  
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