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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 Fana gårds og friluftsbarnehage 
 

Fana gårds og friluftsbarnehage åpnet sommeren 2009. Vi ligger idyllisk til lengst inne i 

Sædalen. Barnehagen ble bygget som en basebarnehage, men vi driver i dag inndelt i 

avdelinger. Vi har 4 småbarnsavdelinger og 4 storbarnsavdelinger. Desember 2017 ble vi en 

del av Læringsverkstedet. 

Vårt konsept er Gårds og friluftsliv. I tillegg til Læringsverkstedets visjon har vi også vår 

egen visjon «Nærhet til livet», som handler om å ha tid til å undre seg sammen med barna, 

mens vi vektlegger øyeblikkenes verdi. For oss er det viktig at barna føler trygghet og nærhet 

til andre barn og voksne, dyrene våre og naturen rundt oss. Visjonen vår illustreres fint i et 

dikt som en tidligere ansatt; Henrik Hellevik, har skrevet: 

 

 

 

Barnehagen er omringet av nydelig natur, og har flotte turområder like utenfor gjerdet. Hos 

oss er vi ofte mer ute enn inne, og vi ønsker at barna skal få et naturlig forhold til områdene 

rundt barnehagen. Vi har egen lavvo med ovn og mange tilrettelagte steder i naturen som vi 

oppsøker ofte. Vi har også egen buss som vi bruker for å komme oss på turer rundt om i den 

flotte byen vår. 

På gården har vi bruksdyr, og vi legger vekt på at barna skal kunne ta del i alle prosesser. Vi 

henter egg, vi lager mat, vi steller og ordner i fjøset og så koser vi mye med dyrene.  
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Gjennom omgang med dyr vil barna: 

- Utvikle empati, selvtillit og trygghet 

- Få omsorg og ansvarsfølelse, gjennom foring og stell 

- Utvikle kunnskap om dyrenes behov 

- Lære seg å omgås dyr 
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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  

 

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 
 
Vi er fremdeles svært ferske innen Læringsverkstedet, så vi er i en prosess med å 
implementere visjonen, verdiene og arbeidsmåtene som blir brukt. Dette vil vi bruke god tid 
på, samtidig som det er viktig for oss å ta vare på det konseptet og alt det gode vi allerede 
har. 

https://laringsverkstedet.no/
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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 
 

Barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig læringssyn hvor omsorg, lek, læring og 

danning er sentrale deler. Vi legger stor vekt på utvikling av sosial kompetanse gjennom 

både formelle og uformelle læringssituasjoner.  

Vi ser på leken som barnas viktigste læringsarena. Barnas interesser skal danne 

utgangspunkt for det pedagogiske arbeidet.  

Vi arbeider ut i fra et syn på at barnet: - er kompetent, det kan og klarer. - er utforskende til 

omgivelsene sine - må bli tatt på alvor og få oppleve medbestemmelse i hverdagen. Vi 

utvikler oss i samspill med andre. I samspillet med andre er utvikling av empati viktig å 

arbeide med i barnehagehverdagen. I alt arbeid vi utfører må vi ha med oss tanken om at 

alle er like mye verd uavhengig av størrelse eller alder. Alle har rett til å komme med sine 

meninger selv om det ikke er alltid vi kan få det som vi vil. 

 Vi ønsker et anerkjennende miljø preget av omsorg, respekt og toleranse i forhold til barn og 

voksne. Det betyr at vi må lytte til andre, vise respekt i vår kommunikasjon med både voksne 

og barn, (Eks. hvis en voksen snakker med et barn kan vi ikke respektere at en annen 

voksen kommer og forstyrrer samtalen, likeledes må barna vente når for eksempel to voksne 

snakker sammen).  

Vi jobber mot å respektere alle følelser og setter ord på dem, det betyr allikevel ikke at barna 

alltid får det som de vil. For eksempel; "Jeg ser at du ikke hadde 

lyst til å gå ut nå, men jeg vil at du er med ut allikevel».  

Vi som gårds- og friluftsbarnehage er opptatt av å se 

mulighetene for å dra pedagogikken med ut i naturen. Vi skal gi 

barna en unik kunnskap om dyrene, årstidene, det å drifte en 

gård og nyttegjøre seg av dyrene. Vi ønsker å være en motvekt 

til hverdagens travle og fylte dager – med god tid til leken, 

utforskingen, barns opplevelser, spørsmål og tanker.   

Humor og glede er viktig i hverdagen. Lek, humor og glede må få 

en stor plass i barnehagehverdagen. Lek og humor skaper 

motivasjon, som er kjernen for læring.  

Vi voksne har som rollemodeller et stort ansvar for at 

barnehagens verdigrunnlag etterleves i praksis. 
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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 uttrykke 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 

uttrykke 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.  

 

For oss er leken i naturen noe av det viktigste. Lek i naturen gir: 

naturopplevelser, kreativitet, kroppsbeherskelse og sanseinntrykk.  
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Barn som får anledning til å leke i et variert utemiljø, 

får bedre koordinasjon, bedre balanse og bedre 

orienteringsevne enn barn uten slike muligheter. 

Barna blir også mer kreative og flinkere til å 

samarbeide. Naturen er den viktigste 

læringsarenaen barn har, det er der de utvikler sine 

grov- og finmotoriske ferdigheter, på ordentlig! 

Rammeplanen legger også stor vekt på emnet barn 

og natur. 

 

Naturen gir barna bedre motorikk, fordi den gir utfordringer til alle barn på alle 

utviklingsnivå, og barn lærer best når de får utfordringer. Barn i bevegelse er glade barn! 

Naturen gir barna opplevelser, fordi den inneholder både variasjon, sammenhenger, helhet 

og detaljer. Dessuten gir naturen barna noe å snakke om og en rikere språkutvikling. 

Naturen lærer også barna om ansvar, og gir barna gode muligheter for undring. 

Naturen er allsidig og stimulerer til en allsidig og variert lek. 

Dette grunnsynet bygger vi på egne erfaringer og studier/undersøkelser gjort av barn og 

unge.  

Vi vil fremover også ha enda mer fokus på barnehagens innemiljø, og hvordan vi kan dele 

opp i gode lekesoner og lage et godt lekemiljø for barna inne på de ulike avdelingene. 

 

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. 

Hver og en har sine ressurser og behov og vi har rett til å være forskjellige. Å få bidra med 

sine ressurser i felleskapet gir en god selvfølelse. Det kan være å hjelpe et annet barn i 

garderoben, ved bordet eller det kan være at et barn har mye kunnskap om et emne som det 

vil dele med andre.  

Selvbildet utvikles i hverdagens prosesser i alt vi foretar oss i barnehagehverdagen. Det 

dreier seg om å legge opp rutiner, samlinger, garderobesituasjoner, aktiviteter og turer på en 

slik måte at det skaper trivsel og glede for barna. Om målet er for ambisiøst eller krevende, 

eller skaper stress blir det ikke gode prosesser. Det dreier seg om det som skjer mellom 

partene i relasjonen, mellom barn, barn og voksne, mellom de voksne og ikke minst mellom 

barn og dyr. Vi ser også at barna hos oss får mye av relasjonskompetansen gratis, på grunn 

av samholdet med dyrene på gården.   
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Barnehagens satsingsområde 2018- 2019 
 

Vårt satsingsområde i år blir å implementere Læringsverkstedets visjon, verdier og 

pedagogiske konsept, samtidig som det er viktig for oss at vårt hovedsatsingsområde 

er gårds- og friluftsliv. Vi skal også ha noen litt større prosjekter i år. Til våren skal vi 

ha et stort prosjekt om Troll, som blir avsluttet med en stor trollfest. 

Vi jobber også med å bruke læringsvennene mer aktivt i hverdagen. 
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Barns medvirkning 
Det står i rammeplanen at 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. 

Vi i gårdsbarnehagen vil gi barna en mulighet til medvirkning fordi det vil bidra til å øke deres 

selvfølelse, da de føler at deres mening også er av betydning. Når barna får være med på å 

ta avgjørelser, vil dette også være med på og lære dem å bli selvstendige og 

ansvarsbevisste. Alle barn har også rett til å ha medvirkning ut fra alder og egne 

forutsetninger. Det er viktig at personalet hos oss vil lytte til barnas synspunkter og be om 

deres meninger, og at vi voksne lar oss påvirke og 

godta at barna selv kan ha synspunkter på hva de 

har behov for. Det er viktig at barnas meninger og 

ønsker blir anerkjent, og at barna får 

oppmerksomhet og bekreftelse. Medvirkning handler 

om at alle er en del av et fellesskap hvor man må 

vise respekt og inkludere alle – uansett meninger og 

holdninger.  

 

Barnehagen må ta utgangspunkt i barns egne 

uttrykksmåter. Personalet må lytte og være 

observante i forhold til deres handlinger, estetiske og 

språklige uttrykk. Barn er flinke til å uttrykke hvordan 

de har det i hverdagen. Dette gjør de gjennom 

kroppsspråk, følelsesmessige uttrykk og mimikk. Det 

er barnehagens oppgave å fange opp hvert enkelt 

barns signal og ta det på alvor.  

 

Barna (3-6 år) kan delta i planleggingsarbeidet med direkte innspill, og i samtaler om hva de 

liker å gjøre i barnehagen. Vi har også ofte ferdaråd før turene våre; der barna kan komme 

med forslag til hvor vi skal gå, og hva vi skal gjøre. Hos de yngste barna (0-2 år) som ennå 

ikke kan ytre seg verbalt, foretar et kompetent personale hele tiden en vurdering av hva de er 

opptatt av og interessert i.  Dette danner grunnlag for både små og store prosjekter på 

småbarnsavdelingene.  

 

Leken er en av de viktigste arenaer for barns medvirkning. Vi må følge med på hva barna er 

opptatt av, og bygge videre på dette. Vi voksne i barnehagen må også vise barna at vi er 

interessert i, og ser verdien av, leken deres. Barna begynner i tidlig alder å lære seg 

lekerutinene, men trenger gjerne en voksen som støtte i starten for å komme inn i lek på en 

god måte. Dette er vi opptatt av, og vi gjør vårt beste for at barna skal få gode og trygge 

lekeopplevelser i barnehagen. 

 



 

 

 

12 

 

Samarbeid mellom barnehage og foreldre  
 

Foreldrenes medvirkning i barnehagens innhold og planer  
Foreldresamarbeid er viktig for oss. Vi ønsker å høre dine tanker om barnehagedagen til ditt 

barn. Foreldrene er bare i barnehagen ved henting og bringing, og det skjer mye her mens 

dere er på jobb. Derfor er den gode samtalen viktig. Det er viktig for oss å møte dere på en 

god måte når dere kommer inn på avdelingen om morgenen, og når dere henter barnet. Vi 

ønsker at både barn foreldre er trygge på at vi ser dem. Vi bruker nå MyKid som vår måte å 

få informasjon og dokumentasjon ut til foreldrene på. Her dokumenterer vi med 

månedsplaner, månedlige skriv, og deler gjerne bilder av hva vi har gjort. Spesielle ting om 

akkurat ditt barn prøver vi å få gitt muntlig ved henting. 

 

Læringsverkstedet har et løfte til foreldrene; Vi skal sammen skape en sosial 

læringsarena som setter gode spor. Foreldresamarbeidet skal alltid ha barnas beste som 

mål. Samarbeidet skal sikre at foreldrene får innflytelse på barnehagens arbeid med å skape 

et helhetlig omsorgs-, leke- og læringsmiljø for barnegruppen. 

 

Foreldremøter: Hos oss har vi foreldremøtene ute, slik at dere dermed får et 

godt innblikk i barnas hverdag. Vi har møtene avdelingsvis tidlig i barnehageåret, 

og her presenterer avdelingene litt om sine planer og gir ellers en del generell 

informasjon. Det vil bli valgt en foreldrerepresentant fra hver avdeling, og to av 

disse skal sitte i SU.  

 

Samarbeidsutvalg(SU): Består av 2 foreldrerepresentanter, 2 

ansattrepresentanter og eier. Samarbeidsutvalget skal sikre samarbeidet mellom 

barnas hjem og barnehagen. SU har som oppgave å være et rådgivende, 

kontaktskapende og samordnende organ. Her kan man blant annet diskutere ting 

som blir tatt opp av foreldre, endre vedtekter og godkjenne årsplan. 

 

Foreldrerådet består av alle foreldre med barn i barnehagen. Foreldrerådet kan 

selv avgjøre om de ønsker å opprette et arbeidsutvalg (FAU), dette er ikke 

lovpålagt slik det er for skolene. Hos oss blir det valgt foreldrerepresentanter fra 

hver avdeling.  

 

Foreldresamtaler: Alle foreldre får tilbud om 2 foreldresamtaler pr år. Dette er en 

fin mulighet til å få satt fokus på ditt barn. Trivsel, utvikling og andre tema skal 

diskuteres der. Ta kontakt med pedagogisk leder om du skulle ha behov for 

samtaler utenom de som blir satt opp. 

 

 

Fornøyde og trygge foreldre, gir fornøyde og trygge barn. 
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Hva skjer dette året, for foreldrene: 
Dato Hva  

9.september, 

8.november, 

31.januar og 

22.mai. 

Planleggingsdager: 

Barnehagen er stengt 

September Avdelingsvise foreldremøter 

Høst En høstfest/foreldrekaffe på avdelingen 

Jul  Luciatog, og kos på avdelingene om morgenen 

Påske Avdelingsvise påskefrokoster eller påskekaffe uken før påske 

Juni Avdelingsvise sommerfester 

Juni Åpen dag arrangert av foreldrene? 
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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. Det er helt normalt at et barn kan få en sorgreaksjon ved store endringer. 

Det å begynne i barnehagen, eller flytte fra småbarn til storbarn, er en stor endring for 

barnet. Da er det viktig at vi anerkjenner barnets følelser, og viser omsorg og trøster. Vi 

sørger for at foreldrene holdes oppdatert om hvordan det går med barnet.  

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. 

De nye barna som begynner har ulike start-tidspunkt, slik at vi skal ha tid til hvert barn. Vi 

legger opp til tre tilvenningsdager, der de foresatte sakte men sikkert er mindre og mindre 

tilstede. Dersom noen trenger lengre tid, legger vi til rette for dette. For oss er det viktig at 

både barn og foresatte blir trygge på at dette er en god plass å være. Du kjenner ditt barn 

best, og vi er avhengig av en god dialog med deg. I løpet av de første ukene vil vi også 

gjerne ha en startsamtale med de nye foreldrene. Dersom man har mulighet oppfordrer vi 

også til å komme på besøk i barnehagen før oppstart.  

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 personale når barnet bytter barnegruppe. For å gjøre overgangen fra 

småbarnsavdeling til storbarnsavdeling best mulig, prøver vi å flytte flere barn fra en avdeling 

opp til samme storbarnsavdeling. Da har de kjente barn rundt seg. Vi bruker også mye tid, 

spesielt i mai og juni, på at de som skal flyttes opp får leke på den nye avdelingen, og være 

sammen med de nye barna og voksne. De kan også være med på turer og samlingsstunder. 

Vi har også gode erfaringer med at de voksne på storbarnsavdelingen bruker tid nede på 

småbarnsavdelingen for å bli kjent med barna som skal opp. Målet er at barna skal bli litt 

kjent med de andre barna og alle de voksne der før oppstart i august. Dette har vi gode 

erfaringer med.   

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 siste tiden i barnehagen som spennende, utfordrende og en tid 

hvor iveren etter å erobre nye kunnskaper skyter fart (Veilederen fra eldst til yngst, 2009). 

Det siste året i barnehagen blir barna førskolebarn, og to og to avdelinger samarbeider om 

felles førskolegruppe hver uke.  

Skoleforberedende aktiviteter er mer enn å skrive bokstaver og tall. Vi ønsker at de som 

slutter her som førskolebarn skal ha opplevd mestring og selvstendighet. Vi gir dem gradvis 

mer ansvar for seg selv og legger vekt på det å mestre samspillet med andre. Turene kan 

være lengre og forskningsprosjektene mer avanserte. Det er viktig at vi legger til rette for 

aktiviteter som gjør det spennende å være i barnehagen, også det siste året. Skolene vil 

gjerne at vi har fokus på selvstendighet når det gjelder påkledning og personlig hygiene, det 

at barna kan å rekke opp hånden og vente på tur, rim og regler, og at barna spiller spill og 

har kjennskap til matematiske begreper. Dette er noe vi jobber med gjennom hele året.  
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Barnehagen har også overføringsmøter med de nærmeste skolene, og vi har møter med alle 

skoler der det begynner barn med spesielle behov. På disse møtene kan vi, med tillatelse fra 

foreldrene, dele informasjon som er relevant for skolene å få. 

Vi prøver også å få til et besøk på en av nærskolene eller SFO. 

Ut på høsten inviterer vi også alle 1.klassingene tilbake på besøk i barnehagen. Dette er noe 

både 1.klassingene og de andre barna gleder seg veldig til. 

 

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 rammeplanen. 

Gjennom månedsplaner, avdelingsplaner og månedsskriv synliggjør vi vårt arbeid i forhold til 

rammeplanen og årsplanen. 

Planene legges ut fra målsetninger gitt blant annet av rammeplanen, men vi har hele tiden 

rom for spontanitet og barns medvirkning i det daglige arbeidet. 

 

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. 

Dokumentasjon handler om å synliggjøre praksis. Månedsskrivene skal dokumentere det 

som har blitt gjort på avdelingen siste måneden. Gjennom dokumentasjon på avdelingen, i 

form av foto og dokumentasjonstekster, synliggjør vi vår praksis og de pedagogiske 

prosesser. Vi kan se barns ulike måter å utforske omverdenen på, og få kunnskap om de 

læreprosesser barnet er i. Vi kan få mulighet til å forstå noe om hvordan barn tenker, lærer, 

lever og uttrykker seg. Barna ser og snakker om bildene. Deres verbale språk, hukommelse 

og refleksjonsevne stimuleres. Dersom vi har store prosjekter i barnehagen, har vi gjerne en 

utstilling eller markering der foreldrene kan få se resultater av alt vi har jobbet med. 

Personalet får gjennom dette arbeidet økt sin bevissthet i arbeidet med barna, og får et 

grunnlag for å utvikle seg selv og det pedagogiske arbeidet. Dokumentasjon blir også et 

vurderingsverktøy for personalet, foreldrene og barna. En viktig del av dokumentasjonen er 

også den daglige dialogen med foreldrene, der vi forteller om dagen til barnet. 

 

Vurdering 

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

barnehageloven og rammeplanen (Kunnskapsdepartementet, 2017). 

Vurdering i barnehagen innebærer et strukturert og planmessig arbeid med observasjon, 

kartlegging og beskrivelse av praksis. Å vurdere vil si å lære seg å analysere, reflektere, 

begrunne og sette ord på handlingene sine og hvorfor en velger å handle slik en gjør. 

Vurdering i barnehagen innebærer således både en bevisstgjøring hos personalet og 
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dokumentasjon på arbeidet vårt. Overordnet er målet å skape best mulig grobunn for barnets 

utvikling og læring. 

 

Mål: Sikre kvaliteten på innholdet i barnehagen, få svar på hva vi har lyktes med/hva vi ikke 

har lyktes med, danne grunnlag for neste års planer. 

 

Virkemiddel: Observasjon, uformelle samtaler med barna i det daglige, brukerundersøkelser, 

refleksjon og evaluering på pedagogisk ledermøter og personalmøter, månedsskriv o.l. 

 

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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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. 

 

Siden vi er ny i Læringsverkstedet, skal noen av de ansatte kurses i dette det kommende 

året, og vi vil sette oss bedre inn i dette etterhvert. Men vi er opptatt av at barna skal være 

med å lage mat. Vi har også vår egen kjøkkenhage der vi dyrker grønnsaker som vi bruker 

sammen med barna. På høsten får de eldste barna også være med på partering og å lage 

for eksempel pinnekjøtt. 

 

 

 

 

Viktige datoer i barnehagen dette året: 

     Julegrantenning fredag 29.nov, 

     Luciafeiring fredag 13.des, 

     Nissefest for barna tirsdag 17.des.  

     Trollfest torsdag 26.mars 
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Barnehagens telefonnummer og mailer: 

Styrer Pål Klungreseth: 55 52 91 00   fana@laringsverkstedet.no 

Ass. styrer Randi Gausemel: 55 52 91 02 fana.fagleder@laringsverkstedet.no 

 

Fast tlf på basene: 

Storbarn: 55 52 91 05 

Småbarn: 55 52 91 06 

  

Mobiltelefon og mail til avdelingene: 

Høyloftet: 483 42 845  

fana.hoyloftet@laringsverkstedet.no 

Bjørnehiet: 942 57 071  

fana.bjornehiet@laringsverkstedet.no 

Ulvehiet: 944 39 849  

fana.ulvehiet@laringsverkstedet.no 

Revehiet: 944 39 792 

fana.revehiet@laringsverkstedet.no 

Midnattsol: 483 42 846 

fana.midnattsol@laringsverkstedet.no 

Nordlys: 944 39 327 

fana.nordlys@laringsverkstedet.no                                                                

Flaggermus: 944 39 263 

fana.flaggermus@laringsverkstedet.no 

Muldvarp: 938 35 735  

fana.muldvarp@laringsverkstedet.no 
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