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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 Fjeldebakkane 
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 

• Fjeldebakkane barnehage ble startet i 2005. I 2013 ble barnehagen overtatt av 
Læringsverkstedet som har sitt hovedkvarter på Jessheim.  

• Vi har 4 avdelinger hvor to er småbarnsavdelinger og to er for store barn: 
o Jordbærå;     1-3 år, tlf. 97 99 67 29 
o Bjørnebærå; 1-3 år, tlf. 97 99 67 31 
o Tyttebærå;    3-6 år, tlf. 97 99 67 30 
o Blåbærå;       3-6 år, tlf. 97 99 67 28 
o Styrer er Mikael Veland, tlf. 97 99 67 27 

• Barnehagen ligger på toppen av Jørpeland i naturnære omgivelser med kort avstand 
til turområder. 

• Vi er en barnehage med stabilt personale, med en god miks av kvinner og menn som 
vi mener er til gode for barna og oss voksne i mellom. 

 

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

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

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

samspill og mestring. 

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

https://laringsverkstedet.no  

 

 

 

https://laringsverkstedet.no/
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Barnehagens samfunnsmandat 

Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og 

aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem (Barnehageloven, 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 «Lekne og ambisiøse». Vi byr på oss selv og har det moro. Samtidig har vi 

klare mål og kraft til å nå dem. 

Vi skal være «Rause og tydelige». 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 
 
I Fjeldebakkane vil vi gjeninnføre barnesamtaler for å legge til rette til medvirkning og 
deltakelse. Vi deler barna inn i smågrupper og diskuterer ulike tema som er 
forhåndsbestemt. Temaer som omhandler barnas hverdag i barnehagen vil bli preget av 
barnas innspill fra disse møtene. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

6 

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 
 

I Fjeldebakkane bruker vi Hjerteprogrammet til å jobbe med sosial kompetanse. Vi har 

ukentlige hjertesamlinger der tema er vennskap, fellesskap og danning. Hjerteprogrammet 

følger en naturlig progresjon i barns utvikling, fra småbarns- til storbarnsavdelinger.  

Barna i Fjeldebakkane skal møte kompetente omsorgspersoner gjennom dagen i 

barnehagen som er lyttende, respektfulle og støttende.  

«Gi barna et fang å sitte på når de er 

små slik at de kan stå oppreist når de 

er store!» 
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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 utrykke seg, bli synlig og ha rom for 

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

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

anerkjennende, tydelige og ansvarsfulle voksne.  

 

 

 

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

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

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

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

ulike perspektiver og opplevelsesverdener.  

I Fjeldebakkane legger vi til rette for allsidig og variert lekemiljø både ute og inne. Vi er mye 

på tur og bruker følgelig naturen som en fin læringsarena.  

Lekens betydning for barn skal aldri undervurderes og har en stor egenverdi for barna; 

sosiale spilleregler, relasjonskompetanse og ikke minst vennskap tilegnes i leken.  
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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 
• I Fjeldebakkane skal vi ha hovedvekt på følgende områder: 

 

o «Løft en stein»; fagområdet natur, miljø og teknikk. 
o Lek og bevegelse, lekende læring, barns mestring. 
o Samspill (sosial kompetanse) 
o Et godt måltid, større fokus på dette. 
o Godt språkmiljø og barns språkutvikling, realfag, kreativitet etc. 
o Fortsette med Språkløyper sammen med øvrige barnehager i Strand. Her vil 

også knytte til oss kjente og kjære forfattere i vår kulturarv. 
 



 

 

 

10 

 

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  

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

anerkjennende i sin kommunikasjon med barna.  

I Fjeldebakkane skal vi være bevisste voksne som tar barnas innspill på alvor og, utfra alder 

og modning, gi rom for medvirkning. Gjennom bl.a. barnesamtaler vil vi i større grad hente ut 

informasjon om det enkelte barns synspunkter og behov. 

Læringsverkstedet har også sin egen handlingsplan mot mobbing som foreligger her: 

 

Handlingsplan mot 

mobbing_0317.pdf
 

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  
I Fjeldebakkane forsøker vi å ha et tettest mulig forhold til foresatte, både i den daglige 

kontakten og gjennom samtaler av mer formell karakter. SU får årsplanen til gjennomsyn og 

godkjenning og får innblikk i barnehagens hverdag. Vi har gjennom året ulike aktiviteter 

sammen med foresatte som bl.a. påskefrokost, FN-dag, Luciafeiring med førskolebarna, 

sommerfest i FAUs regi o.a. Vi tilbyr oppstartssamtaler og har samtaler undervegs og ved 

behov.   
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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. 

I Fjeldebakkane bruker vi den tiden det tar på innkjøringen; alle barn reagerer ulikt på å 

forlate mor og far, der noen trenger mer tid, trenger andre gjerne ikke så lang tid. For oss er 

det viktig at foreldrene føler seg trygge på at vi ivaretar det mest dyrebare de har.  

Foreldrene får tilbud om oppstartsamtale kort tid etter tilvenningen. 

 

Fra småbarn- til storbarnsavdeling  

I Fjeldebakkane 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. En kjent voksen fra «den gamle» 

avdelingen er sammen med barna den første uken på ny avdeling. 

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 Fjeldebakkane har vi overgangsmøter med skolene, vi går ofte på besøk til skolen og blir 

invitert til morgensamlinger som 1. klassingene har.  

I år vil førskolebarna være 13 stykker fordelt på hhv. Tyttebærå og Blåbærå. De vil ha 

opplegg på avdelingen sin samt ha felles ting gjennom det siste året de går her. 

Skolestarterne har masse opplegg gjennom året med bl.a. overnatting, kokkekurs, o.a. 

Barnevernet i Strand har et program som heter «Jeg vil vite» som er et opplegg for 

førskolebarn for å avdekke manglende omsorg, vold eller overgrep. Vi kommer tilbake 

til når de kommer på besøk. 

Her er for øvrig Strand kommunes plan for overgangen til skolen (dobbeltklikk på symbolet 

under) 

                                           

PLAN OVERGANG 

BARNEHAGE - SKOLE revidert mars 2016.pdf
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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. 

I Fjeldebakkane har vi månedlige personalmøter der vi går gjennom barnehagens praksis. I 

tillegg har vi 5 planleggingsdager, både internt og eksternt. Datoene for planleggingsdagene i 

2018-19 er: 

15. august (intern) 

14. september (årskonferanse i Kristiansand) 

30. november (ekstern) 

2. januar (ekstern) 

31. mai (intern) 

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. 

I Fjeldebakkane evaluerer vi jevnlig det vi holder på med for å justere kurs og sette nye mål. 

Foreldre inviteres til brukermåling en gang i året og gis mulighet til å vurdere barnehagen.  

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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I Fjeldebakkane har vi fagdager stort sett hver dag og de ansatte fordeler fagområdene seg 

imellom. Under fagdagene brukes dagstavlene og man går gjennom dagen i dag, vær og vind 

osv. Vi har aldersadekvate aktiviteter tilpasset dagens fagområde. 

Lek og bevegelse preger hverdagen til barna i barnehagen. Vi har interaktive samlinger der 

barna deltar aktivt. Naturen brukes flittig der barna får utfordret seg i ulendt terreng samt 

utfordre sin nysgjerrighet.  

I Fjeldebakkane er vi mye på tur og alt av det vi lærer om inne kan naturligvis tas med ut på 

tur.  

Vi bruker Læringsvennene våre aktiv gjennom hverdagen og blir godt kjente med dem.  

Gjennom året har vi masse ulike arrangementer som dere vil finne på månedsplanene som 

kommer ut på MittBarn og i papirform for de som ønsker det. 

 

 

          

Å være utendørs er ingen hindring for læring! 
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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. 

 

I Fjeldebakkane har vi en egen matansvarlig som deltar på kurs i matlaging med bl.a. Frode 

Selvaag.  

Vi har årlig kokkekurs med førskolegruppen der en hel dag blir viet til matlaging med kokk 

Kenneth Austrheim. Dette er noe vi og barna setter veldig stor pris på og vi håper dette 

videreføres.  

Vi er ikke en sukkerfri barnehage, men prøver å begrense dette så langt vi kan. 

Når avdelingene har fellesrommet, lager de stort sett et varmt måltid (min. 2 dager i uken). 

Barna velger sin egen mat når de har bursdager.  

Vi vil ha havregrøt/byggrynsgrøt min. en dag i uken. 

 

 
Bilder fra kokkekurset med førskolebarna 2017-18 med kokk Kenneth Austrheim! 
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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/

