
 

 

 

1 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ÅRSPLAN 2019-20 

Folkeparken barnehage 

 

 



 

 

 

2 

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 Folkeparken 
barnehage 
Vi ser frem til et nytt og spennende år med fokus på lekende læring, samspill og mestring. 

Hver dag har vi hjerte for at hvert enkelt barn skal bli den beste utgaven av seg selv. 

 

 

Barnehagen vår 
Vi ligger ikke langt unna tog og bussstasjon, og dette gjør at vi ofte tar med oss barn på korte 

turer for å se på toget,samt lengre turer både med tog til Jessheim og buss til Eidsvoll der vi 

går på bibliotek m.m. I tillegg har vi en gapahuk og lavo nedenfor barnehagen som vi ofte 

bruker basevis eller på tvers av de ulike basene og vi bruker ellers nærområdet.  

Vi deler barnegruppene opp i mindre grupper i løpet av hele barnehagedagen, for å kunne 

lage mer ro rundt de ulike aktivitetene.  

Barnehagen ligger sentralt til på Dal,nederst i Dalsliene, rett på baksiden av Coop Prix.  
Adresse: Folkeparken 17,2072 Dal  
 
Læringsverkstedet Folkeparken er en flott og spennende barnehage som åpnet i august 
2009 og utvidet i august 2012.  
Vi har 4 småbarns baser 0-3 år og 4 store barns baser 3-6år. Hvorav den ene basen er en 
naturbase. 
Vi har en egen kjøkkenassistent med fokus på variert og sunt kosthold og har matgrupper 
med mindre barnegrupper, her er matkultur og smaksopplevelser viktig.  
Hver uke har vi barneyoga for alle 4åringene med en sertifisert barneyogainstruktør og fom 
01.08.19 vil det være en miljø pedagogisk veileder som er rundt på alle basene i 
smågrupper, veileder og støtter de ansatte i hverdagssituasjoner.  

Vi er en stor unik bukett med god spredning både i alder og kjønn, og det er pedagoger, 

fagarbeidere, assistenter i ulike stillinger, med godt samarbeid på tvers av de ulike basene.  
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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. 

I Folkeparken barnehage bidrar vi 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. Ifølge 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 Folkeparken barnehage har vi samlingsstund med barna, som er med på å styrke 
barnehagens formålspragraf. Vi fremmer demokrati ved å la barna få ytre sine 
tanker,meninger og følelser, samtidig som de er en del av fellesskapet i samlingene. De 
lærer å rekke opp hånda, turtakning, lytte når andre prater og selv erfare å snakke i gruppe. 
Vi jobber for å skape et trygt miljø der alle barna føler seg anerkjent og respektert. De erfarer 
at ingen barn er like, men alle barn er like viktige.  
 
Barna skal lære å ta vare på seg selv, andre og naturen. Barnehagen skal legge grunnlaget 
for barnets evne til å tenke kritisk, handle etisk og vise solidaritet.  Vi i Folkeparken vil jobbe 
mot å bli grønt flagg barnehage i løpet av dette barnehageåret.  

https://laringsverkstedet.no/
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  Hjerte for verden 

 
 Læringsverkstedet er en del av noe større og vi ønsker å engasjere oss. Hjerteprogrammet 
er selve kronen i vårt pedagogiske tre og preger vår barnehagehverdag. I våre barnehager 
skal hvert barn få kjenne at det er verdifullt.  
Barns rett til opplevelser av egenverd og verdi er universielt, men alle barn har ikke like 
vilkår. I Folkeparken barnehage skal barna bli kjent med hvordan barn i både nærmiljø og 
fjernmiljø lever, og kjenne at de kan bidra til å gjøre en innsats for at andre skal få det bedre. 
Både hvert barn, den enkelte base, barnehagen og foreldre kan være med å bidra i dette 
hjelpearbeidet.  
 
I februar 2019 reiste styrer,Linda Therese Griffiths til Nairobi i Kenya, hvor Læringsverkstedet 
har vært med på å bygge CreaKids Learning center i Kibera i samarbeid med Noracta. Dette 
er et senter som drives lokalt. 
  Kibera er Afrikas nest største slum med om lag 1,2 millioner innbyggere fordelt på et så lite 
område som 2,5kvadratkilometer.  
Nesten 75% av innbyggerne her er barn under 18år og mer enn 100 000 foreldreløse.  
 
CreaKids learning center er hverken en skole eller barnehage,men et uavhengig,moderne 
senter med ulike læringsrom etter modellen Leaplearning: https://leaplearning.no/ 
Det finnes to labber her,en leselabb og en mattelab, dette er en appbasert metode som er en 
enkel måte å lære seg å lese,skrive og regne på. Hver dag vil ca.120 barn i alderen 4-8 år 
benytte seg av disse labbene i økter på 50minutter hver gang. Labbene består av ulike 
temaer der det er nettbrett og apper kombinert med fysiske og praktiske oppgaver, og den er 
ikke veldig ressurskrevende bemanningsmessig.  
 
CreaKids Learning center tar i mot barnegrupper fra de lokale skolene i Kibera og tilbyr et 
flott supplement til tilbudet i de lokale skolene spesielt mtp digital praksis og nylansert 
lærerplan i Kenya. Et læringssenter som dette når ut til langt flere barn enn en barnehage 
eller skole ville gjort.  
 
Folkeparken barnehage vil i løpet av barnehageåret ha ulike aktiviteter hvor vi samler inn 
penger til CreaKids, alle pengene vil bidra til lokal arbeidskraft og lokal verdiskaping i Kibera.  
 

«Ingen kan hjelpe alle, men alle kan hjelpe noen»      
 

https://leaplearning.no/
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I barnehagen arbeider vi for å fremme barns fysiske og psykiske helse. Barna skal få støtte i 
å mestre motgang, håndtere utfordringer og bli kjent med egne og andres følelser. For å 
ramme inne dette arbeidet, har Folkeparken en egen pedagogisk miljøarbeider som skal ha 
en helsefremmende og forebyggende funksjon. Arbeidet innebærer veiledning av personalet, 
belyse ny fagkunnskap og ha små barnegrupper med fokus på språkgrupper og samspill i 
lek.  
Vi tilbyr barneyoga med bruk av ulike eventyr for 4-åringene. Vi er 8 ansatte som er kurset og 
blitt barneyogalærere. Barneyoga er med på å øke kroppsbevisstheten vår, vi lærer å bruke 
kroppen på en sunn måte og det hjelper oss å takle stress, med hjelp av pusten, 
bevisstheten, meditasjon og sunne bevegelser. Den er også med på å øke konsentrasjonen 
vår og øker selvtilliten slik at vi får et positivt selvbilde.  
 
I Læringsverkstedet har vi en handlingsplan mot mobbing, og vi legger stor vekt på 
tilstedeværelsen av voksne, og at de voksne er aktivt tilstede og er med barna i lek. På 
denne måten forebygger vi, oppdager og kan iverksette tiltak raskt ved behov.  Små barn 
som har en begynnende mobbeatferd har økt risiko for å fortsette med dette videre i livet. 
Voksne har ansvar for å lede barna inn i gode spor og de voksnes holdning til mobbing har 
svært stor betydning. Derfor jobber vi hos oss systematisk med de voksne sin rolle og deres 
holdninger til mobbing og kunnskap om temaet.  

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 
 

Omsorg 
 
 Omsorg for oss i Folkeparken handler om at barn skal oppleve å bli ivaretatt på en 
omsorgsfull og varm måte. Vi er opptatt av at barna skal møtes av lyttende og engasjerte 
voksne som viser nærhet og innlevelse. Alle barn og foreldre skal møtes med et «hei» og et 
smil, og barna skal få tilbud om et trygt fang. Barna skal kjenne seg trygge i vår barnehage. 

Vi er opptatt av å være på barnas nivå. På småbarn vil det si at vi setter oss ned på gulvet 
sammen med barna slik at vi er på deres nivå. Da blir det lettere for de små å ta kontakt og 
vise oss hva de ønsker. Vi skal være en trygg havn for de minste barna. På storbarn handler 
det mye om å være tilstede i nuet, i det barna er opptatt av. Vi skal se dem med hele oss. Vi 
skal lytte, og være på barnas nivå, slik at barna føler seg trygge, anerkjent, sett og hørt. Vi 
skal blåse på det skrubbsåret som svir, trøke vekk en tåre når noe er leit, holde en liten 
usikker hånd, gi et varmt fang til den som er litt trøtt, eller lytte til en fortelling om bjørner og 
hekser og troll som kom på besøk. Vi er der vi trengs. Hos oss skal alle barn føle seg 
verdifulle. 

Lek 
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I Folkeparken er vi opptatt av lekens egenverdi. Hos oss jobber vi aktivt for at leken skal 
være et sted barna får uttrykket seg og får nye erfaringer sammen med andre. Gjennom 
leken utvikler barna sosiale ferdigheter, empati og selvfølelse. I lek skjer all læring. Vi legger 
derfor til rette for allsidig lek og varierte aktiviteter gjennom hele barnehagedagen. Leken 
skal være den dominerende pedagogiske aktiviteten i barnehagen, og vi jobber aktivt med å 
inspirere til og veilede barna i lek. 
 

Læring 

Gjennom å introdusere barna for nye situasjoner, temaer, fenomener og materialer ønsker vi 
i Folkeparken å legge til rette for kreativitet og nysgjerrighet. Vi har fokus på at barna kan 
bidra i egen og andre sin læring, ved at vi er oppmerksomme på barnas interesser, og 
engasjement. Hva skjer når et egg klekker og en kylling kommer ut? Hvordan smaker 
trolldeig? Hva trenger vi for å lage slim? Barna i Folkeparken skal få undersøke, oppdage, 
undre seg, og få innsikt og nye perspektiver gjennom å bruke sansene sine, og hele kropp 
en. Vi jobber for å skape spennende arenaer der læring og lek henger sammen. 

 

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 å oppleve at egne og 
andres bidrag til fellesskapet oppleves som noe positivt. Barna skal utvikle trygghet på seg 
selv og egen identitet. 

Vi i Folkeparken ønsker å møte hvert enkelt barn der de er, og støtte oppunder at alle barn 
blir inkludert og er like mye verdt. Alle mennesker er forskjellig og det er viktig for oss at 
barna lærer og aksepterer dette. Vi jobber aktivt med å sørge for at barna bl.a. lærer å gi og 
ta imot komplimenter og å sette ord på egne følelser. 

Vennskap og fellesskap 

Hos oss skal alle barn erfare å være betydningsfulle for fellesskapet og være i positivt 
samspill med barn og voksne. Vi skal legge til rette for utvikling av vennskap og sosialt 
fellesskap. Vi har samarbeidsbaser som gjør at barna kan få flere lekevenner og bli trygge på 
barn og voksne på andre avdelinger. Vi er opptatt av at barna får den sosiale kompetansen 
de trenger for å fungere godt sammen med andre. Dette jobber vi daglig med, og har 
gjennom året flere store sosiale aktiviteter som blant annet nyttårsball, nissefest, maifest, 
sommerfest, fellessamlinger, karneval. Gjennom disse aktivitetene barna bli utfordret til å 
være sosiale utenfor basens trygge rammer. 

Kommunikasjon og språk 

Gode samtaler og et godt samspill i alle situasjoner, er viktig for oss. Barna skal støttes i å 
kommunisere, medvirke, lytte til andre, forstå og skape en mening rundt seg selv og sammen 
med andre. Barn som ikke har språk, eller av en eller annen grunn trenger litt ekstra støtte i 
sin språkutvikling kan benytte tegn til tale, da vi er så heldige å ha med oss en ansatt som 
har erfaring med dette. Vi er opptatt av å se alle barna og verdsette deres 
kommunikasjonsutrykk. 
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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.   

Hos oss i Folkeparken jobber vi ut ifra det pedagogiske konseptet fra Læringsverkstedet. I 

samlinger får inn både repetisjonsprinsippet, spiralprinsippet, aktiv begrepslæring og 

interaktive samlinger/grupper. Repetisjonsprinsippet er enkelt forklart at vi gjentar samme 

aktivitet over flere ganger, slik at barna får gjentatte erfaringer med samme aktivitet, mens 

spiralprinsippet er når vi utvider aktiviteten og gjør den et hakk vanskeligere slik at barna får 

progresjon i sin læring og ikke stagnerer. Med aktiv begrepslæring legger vi til rette for at 
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barna skal kunne sette ord på ulike gjenstander og symboler uten at vi legger dette opp som 

en test, men som en lek. Barnehagen beskriver hvordan den skal arbeide med vårt 

pedagogiske konsept, det vil si vårt pedagogiske tre; røttene, stammen og bladene gjøres 

under interaktive samlinger og grupper, der barna ikke bare er tilskuere, men også aktivt 

deltagende og påvirker samlingen og gruppene underveis basert på deres kunnskap og 

interesse. De voksne er aktivt tilstede sammen med barna i deres opplevelser, hjelper de å 

sette ord på det de erfarer og hjelper de å bearbeide inntrykk. Det fysiske miljøet i 

barnehagen vår legger til rette for allsidig lek, med verkstedrom og lekesoner på de ulike 

basene som stimulerer til lekende læring og utvikling. 

Barna skal få en god barndom preget av trivsel, vennskap og lek. Alle barn skal bli møtt med 
empati, oppleve fellesskap, utvikle et positivt forhold til seg selv, tro på egne evner og 
videreutvikle sitt perspektiv på livet og på den måten få en god forberedelse til å bli en del av 
samfunnet. 

Hos oss legger vi til rette for at barna skal få god tid til lek og bevegelse, gjerne kombinert 
med hverandre. Gjennom lek lærer barna å ta hensyn til hverandre, de lærer å dele, de lærer 
konfliktløsning, de danner vennskap og latteren sitter løst. Barna opplever stor glede og 
lærer mer enn vi tenker at de gjør. Som professor i kreativitet Erik Lerdahl sier «I leken får 
problemer vinger». Derfor har leken stor plass i vår hverdagen. 

Barn trenger å leke og lære, både ute og inne. Derfor har vi hos oss fast utetid på hver base. 
Småbarn er ute fortrinnsvis på formiddagen, før de har samlinger og lunsj. Storbarn er ute 
fortrinnsvis mellom lunsj og matpakkemåltidet. Vi regulerer noe ut ifra hvordan vær og vind 
er, men de dagene vi ikke har mulighet til å være ute, legger vi til rette for lek inne som gjør 
at barna får mulighet til mer bevegelse i kroppen enn til vanlig. Vi jobber med at de voksne 
skal være aktive også når vi er ute, og at barna ikke bare er ute for å få frisk luft, men for å få 
erfaring med lek og utforskning utendørs. Å utforske mark og maur er noe vi må ut for å 
gjøre, det samme med å lukte og se på blomster og trær. Utemiljøet vårt er variert, både med 
litt skog og ulendt terreng, og med lekeapparater som huske og klatrestativ. Vi voksne skal 
være tilstede sammen med barna for å veilede dem og hjelpe dem både i leken med 
hverandre, men også i mestringen av de ulike utfordringene kroppen får av å være ute. Når 
barna endelig klarer å komme seg opp på klatrestativet, er det en enda større opplevelse når 
en voksen står vedsiden av dem og støtter dem i gleden av å endelig mestre dette, enn det 
det vil være av å stå aleine i opplevelsen. 

 

Læringsverkstedets satsningsområde 
Relasjonskompetanse: 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 inkluderende leke- og læringsmiljø. 

Kvaliteten på relasjonene og samhandling mellom ansatte og barn er særlig viktig for barns 

trygghet og utvikling. 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 2019- 2020 

Livsmestring,helse og lek 
 

Med Hjerteprogrammet og vårt satsningsområde som er livsmestring,helse og lek, ivaretar vi 

barnehagens samfunnsmandat(Lov om barnehager,2005) og rammeplanens føringer for 

barnehagens innhold og oppgaver. Hvert enkelt barn er kompetent og har iboende ressurser 

som skal få komme til utrykk og utvikles i barnehagen. Barns egen nysgjerrighet og undring 

legger grunnlaget for livslang læring. Barna skal støttes og oppmuntres til å utrykke seg,bli 

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

forstand ,for å utrykke seg sammen med andre. Hvert enkelt barn skal oppleve og bli sett, 

hørt og forstått av anerkjennende,tydelig og ansvars fulle voksne.  

I rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver,står det at livsmestring handler om å 

forstå og kunne påvirke faktorer som har betydning for mestring av eget liv. I arbeidet mot 

dette har vi fokus på å fremme barns psykiske og fysiske helse. Personalet skal ha kunnskap 

om barnas utvikling, og legge til rette for helsefremmende aktiviteter. Folkeparken har som 

mål å lære alle barn å bære sin egen bagasje på en god og hensiktsmessig måte. Det skal 

være med fokus,både på barnets helse her og nå og senere i livet. Barnehagen skal legge til 

rette for gode utviklingsmuligheter,der glede og mestring er sentralt. Alle barn skal føle seg 

ivaretatt og støttet i barnehagehverdagen.  

Barnehagens skal jobbe forebyggende mot mobbing og krenkelser,og har utarbeidet en egen 

handlingsplan mot dette. Vi har fokus på tilstedeværende voksne, for at de på den måten kan 

forebygge,oppdage og iverksette tiltak raskt. Vi ser viktigheten av at de voksne leder barna 

inn på gode spor. Og har derfor fokus på de voksnes holdninger til mobbing. 

Våre mål 

• Personalet skal tilrettelegge for fysisk aktivitet inne og ute hver dag 

• Personalet skal fremme barns bevegelsesglede og motorisk utvikling 

• Personalet skal være lydhør ovenfor barnas utrykk,tanker og følelser 
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• Personalet skal oppmuntre barna til å utrykke seg og gi rom for dette 

• Som en del av det helsefremmede arbeidet, skal barna få mulighet til å kunne hvile i 

løpet av barnehagen dagen, og personalet skal tilrettelegge for dette.  

10. oktober markerer vi Verdens dagen for psykisk helse. Vi markere dette for å fjerne tabu 

og skam knyttet til tematikken. Ved at barn tidlig blir gjort kjent med egne og andre psykiske 

helse, vil man gi barna er trygghet til å dele tanker samt gi og få støtte.  

Pedagogisk miljøveileder 

Folkeparken har fra 1.august opprettet en pedagogisk miljøveileder stilling. Pedagogen i 

denne stillingen skal arbeide med fagutvikling og veiledning av personalet. Samt ha 

smågrupper med barn med fokus på språkutvikling og samspill i lek. 

Miljøsmarte barnehage-bærekraftig utvikling 

I Folkeparken barnehage skal vi sammen med Ute-Mons,skape gode holdninger blant barna 

rundt miljø og miljøvern. Miljøarbeidet skal ha et naturlig fokus i barnehagen. Vi skal bidra til 

at barna kan forstå at dagens handling, har konsekvenser for fremtiden,og er en forutsetning 

for å ta vare på livet på jorden. Lære hvordan vi kan tilfredstille dagens behov uten å 

ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å dekke sine. Vårt hoved fokus i år skal 

være å skape gode holdninger hos barn og voksne. Å redusere bruken av plast og 

kildesortering.  

Våre mål 

• Barn og voksne skal alltid plukke med seg søppel på tur,egen og andres 

• Barn og voksne skal være forsiktig med utstyr og leker i barnehagen 

• Barn og voksne skal sortere alt avfall i barnehagen 

• Voksne skal engasjerer og oppmuntrer barna til å være miljøsmarte, og redusere sitt 

avfall 

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

danningsprosess og bidrar til utvikling av barnas sosiale kompetanse. 

Sunn mat gir friske barn. Det er mye læring i både å være med å lage mat og få smake på 
forskjellige matvarer. 

Til lunsj får barna servert variert ukes meny som fisk,kjøtt,hjemmelagde supper og grøter 
samt et smøremåltid. Gjennom smøremåltidet får barna muligheten til å fortelle hva de vil ha 
på maten hvor de vil få begrepslæring og de kan lære å smøre maten sin selv og få 
mestringsglede. Sesongbasert frukt og grønnsaker er en selvfølge gjennom hverdagen vår i 
barnehagen. 

Hver uke har vi matgrupper hvor barna på stor barn blir delt i mindre grupper, her telles 
det,veies, skrelles og smakes det. Det er mye læring og pedagogikk i det som skjer på 
kjøkkenet og det er en fin arena for barns medvirkning. Blant annet har vi fiskeuker, her 
smaker vi på ulike typer fisk og annen sjømat, vi fileterer og lager ulike retter som 
eks.fiskekaker.  

Skolestarterne har om våren matpakke prosjekt, her får de sine egne matbokser og de lager 
sunn og næringsrike matpakker som de kan ta med seg videre til skolestart. 

I løpet av året har vi bufebord som er basert på sesongens varer og før jul har lager vi 
tradisjonelt potetlefser og stapper pølser som koser oss med til nyttårsballet vårt. 

Vi har fokus på den gode måltidssituasjonen,og stemningen rundt bordet. Vi ønsker at 
måltidene hos oss er preget av tid og ro, slik bringer vi den gode matkulturen videre til barna. 
Hos oss skal barna møte voksne som undrer seg, tar seg tid og lytter til det barna sier og lar 
den gode samtalen være en naturlig del av måltidet. Vi bruker måltidet som en pedagogisk 
arena,deriblant språkstimulering og sosial trening. 
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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  

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

anerkjennende i sin kommunikasjon med barna.  

Hos oss har vi samlingsstund daglig med barna, og vi ser at vi styrker barnehagens 

formålsparagraf gjennom dette. Vi fremmer demokratiet ved å la barna få ytre sine tanker, 

meninger og følelser, samtidig som de er en del av fellesskapet i samlingsringen. De lærer 

seg å rekke opp hånda og vente på tur, lytte når andre prater og prate selv når det er deres 

tur. På denne måten får barna grunnleggende ferdigheter til å bli gode samtalepartnere. 

I løpet av en uke er vi innom de ulike fagområdene i samling, og på den måten får barna 

varierte opplevelser av samlingsstund. Dette gir barna ulike opplevelser og erfaringer som 

bidrar til at barna føler seg som en del av fellesskapet. Vi jobber for å skape et trygt miljø der 

alle barna føler seg anerkjent og respektert. De blir etter hvert trygge nok til å bidra i samling 

både med tanker, men også med det de kan. På denne måten føler barna mestring og 

livsglede både i samling og i hverdagen. De lærer at ingen barn er like, men at alle barna er 

like viktig. Barna får lov å medvirke i sin hverdag, og kjenne at det de er opptatt av er viktig 

for oss alle og at vi alle kan lære noe av hverandre.  

Vi deler barnegruppene i smågrupper daglig,hvor vi lager rom for frilek, følger barnas 

interesser, lar barna få ta egne valg.Vi skaper tid og rom for de gode samtalene mellom 

barna og mellom barn og voksne. Barna skal møte barna med anerkjennelse og respekt, og 

dette gjør vi gjennom at barna får ta aktivt del i barnehagens planlegging og vurdering. Dette 

gjør vi gjennom leken,barnesamtaler og i samlinger.  

I Læringsverkstedet har vi en egen handlingsplan mot mobbing, og vi legger stor vekt på 

tilstedeværelsen av voksen og at de voksne er aktivt tilstede og er med barna på lek. På 

denne måten forebygger vi, vi oppdager og kan iverksette tiltak raskt. Små barn som har en 

begynnende mobbeadferd har økt risiko for å fortsette med dette videre i livet. Voksne har 

ansvar for å lede barn inn på gode spor og de voksnes holdning til mobbing har svært stor 

betydning. Derfor jobber vi hos oss systematisk med de voksne sin rolle og deres holdninger 

til mobbing og kunnskap om temaet.  
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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  
Som foresatt hos oss skal du: 

 

• Oppleve barnehagen som et trygt sted å være, med et pedagogisk tilbud av 

god kvalitet som foregår i nært samarbeid med deg/dere 

• Oppleve en hverdag som er preget av trivsel, glede, humor og trygghet. 

• Oppleve et personale som møter deg med åpenhet, respekt og romslighet. 

• Oppleve et miljø der foresatte møtes, og barnehagen er en arena for 

nettverksbygging. 

 

Dette oppnår vi gjennom: 

 

• Foreldremøter. Det avholdes 2 foreldremøter i året. 

• Foreldresamtaler. Vi har to ordinære samtaler i løpet av året. Ved ønske og behov 

avtaler vi samtaler utover disse. 

• Daglig informasjon ved at foreldre og personal tar seg tid til den lille praten ved levering 

og henting 

• Dagen i dag: på hver base er det en tavle med informasjon om hva hverdagen har 

inneholdt av aktiviteter. Fremvisning av bilder vil også forekomme.  

• I løpet av året legger vi til rette for ulike tilstelninger for uformelle treff. Eksempel på 

dette er foreldrekaffe, vårfrokost, sommeravslutning, Lucia++ 

 

 

For å sikre samarbeidet mellom barnehagen og foreldrene, skal barnehagen ha et 

samabeidsutvalg og et foreldreråd. 

I Folkeparken består FAU av to foreldrerepresentanter fra hver base og i SU består 

av to foreldre representanter,to ansatte representanter og styrer som 

eierrepresentant. 
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Barnehagens arrangement 

Måned Dato Hva 

August  

 

Tilvenning 

September  

Uke 38 

Foreldremøte 

Brannvernuke 

Oktober 10.10 

24.10 

Verden helsedag 

FN-dag 

November Uke 47-48 Juleforberedelser 

Desember Mandager 

13.12 

19.12 

Adventssamlinger 

Lucia –markering 

Nissefest 

Januar Uke 3 

9.1 

Uke 5 

Vinteraktivitetsuke 

Nyttårsball 

Brannvernuke 

Februar Uke 6 

25.2 

Samenes dag 6.feb. 

Karneval 

Foreldremøte 

Mars 12.3 

Uke 12 

 

Barnehagedagen 

Første hjelpsuke 

April Uke 13-15 Påsketema 

 

Mai  

14.05 

15.05 

 

28-29.05 

Hjertekor konsert 

Vår frokost 

Maifest 

Fotografering 

Avslutning for skolestarterne og overnatting 

Juni 4.6 Sommerfest i barnehagen 

Juli   Ulike sommeraktiviter 
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PLANLEGGINGSDAGER 2017-2018 
Dato Planleggingsdager 

06.09.2019 Livsmestring 

09.09.2019 Endring med naturen med Tor Egil Bagøien 

25.10.2019 Barns beste-ditt ansvar med Anne Berit 

Malmo 

31.01.2020 Livsmestring, et godt måltid og voksenrollen 

22.05.2020 Evaluering av barnehageåret/ planlegging 

av neste barnehageår 

 

 

Overganger  
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. 

Når barnet får plass i barnehagen, inviterer vi foreldrene og barnet på besøk der de får se 

barnehagen, hilse på pedagogisk leder på basen barnet skal gå på, snakker litt sammen om 

barnet og om rutinene i barnehagen og hvordan tilvenningen foregår. Når tiden er inne for at 

barnet skal starte hos oss, får foreldrene en oppstartsdato og et klokkeslett. Når de kommer i 

barnehagen blir de møtt av en ansatt som har ansvaret for at det barnet skal få en trygg og 

god tilvenning til barnehagen. Det mest vanlige er at barnet er i barnehagen noen få timer 

sammen med sine foreldre den første dagen. Den andre dagen utvider vi dagen litt, slik at 

barnet får være med på å spise sammen med de andre barna fra basen. Tredje dagen 

prøver vi at barnet er aleine en stund, samt at barnet for lov å prøve å sove i barnehagen 

hvis barnet er trygg nok til det. Fungerer det ikke, så blir vi i dialog med foreldrene enig om 

hvordan de neste dagene skal være, slik at barnet opplever trygghet og får en god tilvenning 

hos oss.  

 

Når barn kommer til oss og skal starte på storbarn, er tilvenningen veldig variert. Noen barn 

er i gang i lek allerede etter fem minutter og ønsker at foreldrene går med en gang. Andre 

barn trenger mer tid for å få tryggheten på plass og ønsker derfor at det brukes 3 dager slik 

nevnt over med tilvenning for småbarn. Her er vi i dialog med foreldrene slik at vi sammen 

kan skape en god tilvenning for barnet.  
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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 småbarn til storbarn er det vi i barnehagen som tar oss av. Gjennom dialog 

mellom de pedagogiske lederne blir vi enig om hvilke barn som skal gå på hvilke baser, og 

hvilke dager barnet kan komme på besøk på den basen de skal over på.  

Foreldrene blir informert med en gang vi vet hvilken base barnet skal over på, og i starten er 

det korte turer inn på ny base sammen med en voksen fra basen de går på. Barnet er med 

på f.eks samling eller spising i starten, slik at de er vant til å være på den nye basen. Etter 

hvert som barnet blir trygg på å være der, blir det lengre og lengre turer på basen og når 

barnet er helt trygt vil det være aleine på ny base. Dette gjøres i det tempoet barnet har 

behov for, og vi starter med overgangen så tidlig vi kan. For hoved overgangen i august, 

starter vi tilvenninger i mars/april.   

Fra barnehage til skole  

For våre «skolestartere» har vi en intensjon om å gjøre det siste året i barnehagen litt 

spesielt. De skal oppleve den avsluttende tiden i barnehagen som spennende, utfordrende 

og en tid hvor iveren etter å erobre nye kunnskaper skyter fart (Veilederen fra eldst til yngst, 

2009).  

Vi samarbeider med foreldre og skole for å sikre at barna er forberedt på skolestart. 

For våre «skolestartere» har vi en intensjon om å gjøre det siste året i barnehagen litt 

spesielt. De skal oppleve den avsluttende tiden i barnehagen som spennende, utfordrende 

og en tid hvor iveren etter å erobre nye kunnskaper skyter fart. 

Når barna kommer tilbake fra sommerferie er de ganske klare for at de skal begynne på 

skole om et år. Hos oss har vi gigaklubben som barna da er med i. I gigaklubben er det 

skoleforberedende aktiviteter, øvelse til hjertekorkonsert som er på våren, samt overnatting 

med gigaklubben. Gigaklubben er felles for alle skolestartere, hvor vi starter med samling og 

deler inn i mindre grupper basert på nivå og hvor de skal starte på skole. For oss er det viktig 

at barna føler på det å være eldst, det å kunne klare ting selv, vi øver på å tørre å snakke 

foran andre og på hvordan man behandler hverandre. Gigaklubben har faste turer som barna 

ser veldig frem til, blant annet er de på Teknisk Museum på høsten og på Eidsvollsbygningen 

før 17.mai. På våren er det hjertekorøvelser sammen med de andre Læringsverksted 

barnehagene sine skolestartere, som avsluttes med konsert for foreldre og andre i familien 

som ønsker å høre på dem. Vi starter opp i november med egne skolebesøk i puljer ut ifra 

skolekrets der hvor vi får til avtaler med de ulike skolene.  I mai/juni er det besøksdager på 

skolen, før sommeravslutning i barnehagen. I april gjennomfører de pedagogiske lederne 

samtaler med foreldrene til alle skolestartere, der vi går gjennom et skjema for overgangen til 

skolen. Dette skjema sender vi inn til skolene før 1.mai. Ved behov foretas det også samtaler 

med skolene, slik at de får nok informasjon hvis det er behov for dette. Dette gjøres i 

samtykke med foreldrene det gjelder. I noen tilfeller er også foreldrene med på disse 

møtene. Barn med særskilte behov, har barnehagen et møte med skolen før 20.desember.  
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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. 

Det pedagogiske arbeidet skal vurderes – det vil si beskrives, analyseres og fortolkes ut fra 

barnehagens planer, barnehageloven og rammeplanen. Systematisk vurdering legger 

grunnlag for utvikling av barnehagen som en lærende organisasjon. 

Det gjøres kvartalsvis evalueringer av det pedagogiske treet og våre måleparametere. 

Vi bruker basemøte, personalmøter, månedsrapportene, plantider og planleggingsdager til å 

evaluere og vurdere vårt eget arbeid. Vi sender også ut medarbeiderundersøkelse en gang i 

året og brukerundersøkelse en gang i året. Disse lager vi handlingsplaner ut ifra. Vi vurderer 

også daglig hvordan vi selv fungerer i hverdagen.

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. 

I Folkeparken barnehage arbeider vi med å møte og ivareta barns undring og lære lys ut ifra 

ulike innfallsvinkler. Vi veksler mellom å arbeide med spennende temaer,tradisjoner og 

fagtemaer som er planlagt av de voksne og sammen med barna.  

Temaarbeid innebærer at vi over en periode konsentrer oss om et bestemt og avgrenset 

område som de voksne har planlagt sammen med barna.  
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Prosjektarbeid dannes og utvikles underveis fra barnas ideer, interesser og nysgjerrighet. 

Det handler om å få tak i hva barna er opptatt av for deretter inspirere, motivere og legge til 

rette for lek,undring og læring. Ved å arbeide med prosjekter gir det barn og voksne mulighet 

til å fordype seg og reflektere sammen om et emne. Og barna får en unik mulighet til å 

medvirke i egen hverdag og egne læringsprosesser. 

Vi ønsker å skape en naturlig progresjon i barnehagens innhold og legge til rette for 

opplevelser,lek og læring ut fra modning, alder og barnas ønsker. Dette gjør vi gjennom å 

bruke spiralprinsippet og repetisjons prinsippet til grunn for arbeidet vi gjør. Vi bygger videre 

på det kjente og etter hvert vil ny kunnskap og erfaring bygges oppå allerede tilegnet 

kunnskap. Ved å bygge på tidligere erfaringer og kunnskap,ønsker vi at barna skal oppleve 

glede ved å strekke seg. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rammeplanens 7 fagområder = Læringsverkstedets 
5 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 i alle fagtemaene i løpet av uka. 
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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. 

Gjennom Hjerteprogrammet dannes et godt grunnlag for livsmestring og barna 

rustes for å tåle livet.   

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.  

              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 viktig fagtema og inngår i store deler av vårt 

pedagogiske arbeid. 

   

  Natur dekker rammeplanens fagområder Natur, miljø og teknikk samt nærmiljø og 
samfunn. Rammeplanens fagområde Kropp, bevegelse, mat og helse er også del 
av fagtemaet Natur. Barna får erfaringer og opplevelser med ulike sider av 
fagtemaet. 
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Barnehagen skal tilrettelegge det allmenpedagogiske tilbudet for barn som trenger ekstra 
støtte. Tilbudet skal være tilpasset det enkelte barnets behov, der de ansatte har fokus på å 
gi barnet et inkluderende og likeverdig tilbud. Tilretteleggingen skal vurderes underveis og 
justeres i trå med barnets behov og utvikling. 

Inkluderingen rettes mot den sosiale deltagelsen, der personalet skal tilpasse aktiviteter og 
lek på en slik måte at det enkelte barnet kan delta ut ifra egne behov og forutsetninger. Dette 
gjør vi gjennom å dele barna inn i mindre grupper der innholdet er tilpasset barnets behov, 
som språkgrupper, gigaklubb, toårsklubb eller lekegrupper. Videre markerer vi ulike høytider 
og tradisjoner, samt har felles arrangementer for foreldre, barn og personalet. Gjennom dette 
arbeidet får barna blant annet kjennskap til hverandres opphav der verdier, religion og 
kulturmønstre kommer tilsynet. 

Barn som ikke har optimalt utbytte av det allmenpedagogiske tilbudet har krav på en 
sakkyndig vurdering av om barnet har behov for spesialpedagogisk hjelp. Denne vurderingen 
gjøres i et samarbeid med pedagogisk psykologisk tjeneste eller barn og ungdomspsykiatri. 
Videre har også barnehagen samarbeid med andre eksterne instanser som helsetjenesten, 
logoped, eller andre tjenester ved behov. 
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