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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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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

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
«Leken og ambisiøs». Vi byr på oss selv og har det moro. Samtidig har vi klare mål og kraft til å
nå dem.
«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:
•
•
•
•
•
•

Barn og barndom
Demokrati
Mangfold og gjensidig respekt
Likestilling og likeverd
Bærekraftig utvikling
Livsmestring og helse
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Velkommen til Fornebu Idrettsbarnehage
Barnehagen vår
Læringsverkstedet Fornebu Idrettsbarnehage åpnet 10. august 2015 i ett nytt bygg. Barnehagen ble
etablert som følge av stor boligutbygging på Fornebu. Vi ønsker at barnehagen skal være et sosialt
bindeledd mellom barnehage og hjem og er en del av det livslange læringsløpet. Med lekende læring,
samspill og mestring skal vi gi barna grunnlag til å utvikle seg, og bli den beste utgaven av seg selv.
Barnehagen vår rommer ca. 150 barn i alderen 1-6 år fordelt på åtte avdelinger; Saltus, Plausus,
Ludus, Repimus, Cursus, Rhytmus, Ascensus og Saltatus. To og to avdelinger er delt opp med
skillevegger og danner såkalte samarbeidsavdelinger med tilpasset grupperom. Fordelt på
avdelingene jobber det engasjerte voksne som trives i samspill med barna. Barnehagens lederteam
består av pedagogiske ledere fordelt på alle avdelingene, fagleder og styrer. Det en god fordeling
blant menn og kvinner i vår barnehage.
Vår driftsform er lagt opp etter prinsippet inne, ute, i hall og på tur. Vi er bevisste på hvilke
muligheter disse arenaer gir. Vi legger opp til aldersinndelte grupper som bidrar til at barna får
knytte bekjentskap til hverandre på tvers av avdelingene. Vi tilrettelegger og jobber ut ifra
fagområdene i Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver, 2017.
Fornebu byr på mange fine turopplevelser med barna. Vi har blant annet dannet vårt «eget» sted
som barna har døpt til Månetoppen. Månetoppen tilhører en bålplass på en liten høydetopp hvor vi
ofte tilbereder maten vår på tur.
Barnehagen har egen hall med rekvisitter som bidrar til bevegelsesglede, motoriske utfordringer, lek
og samspill. Vi har to idrettspedagoger som bidrar til aktiviteter og engasjement tilknyttet de voksnes
rolle i samspill med barn. Midt i hjertet av barnehagen ligger kjøkkenet vårt som også består av et
barnekjøkken. Her får barna dekket alle måltidene fra kokken vår gjennom et variert og næringsrikt
kosthold. I tillegg til varm mat har vi ferske rundstykker hver dag.
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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). Læringsverkstedets pedagogikk er vår fortolkning av
innholdet i rammeplanen og ivaretar rammeplanens føringer.

Omsorg og lek, læring og danning
Danning er en livslang prosess hvor evnen til å reflektere over egne handlinger og væremåte er
sentralt. Danning skjer i samspill med omgivelsene, og er en forutsetning for demokrati. Vår rolle
som voksne aktører i barnehagen er derfor sentral i møte med barnet som et eget individ og som en
del av et større fellesskap. Vi handler gjennom verdien "Møter jeg et barn, så møter jeg et
menneske". På denne måten utøver vi omsorg basert på anerkjennelse og forutsigbarhet.
Vi skal anerkjenne barndommens egenverdi og legge til rette for meningsfull lek i trygge omgivelser.
Vi legger til rette for et allsidig og godt leke- og læringsmiljø gjennom ulike konseptrom. Dette er for
eksempel hjerterom, sanserom, realfagsrom og et kreativrom.
Lek stimulerer alle sider ved barns utvikling, både språklig, sosial, emosjonell, mental og motorisk
utvikling. Leken danner grunnlag for vennskap, og det er i leken at barna får gi utløp for sine
erfaringer. Dette er barnas kompetansefelt som vi voksne skal verne om å beskytte. Lek og
bevegelsesglede henger sammen. I samspill med andre blir man en del av en sosial og kulturell
kontekst, og barns relasjonskompetanse utvikles. Derfor skal leken tildeles mest tid og plass i
barnehagen.
Barna lærer seg selv å kjenne gjennom kroppen og gjennom møte med den andre. Vi ser på kroppen
som menneskets grunnleggende vilkår. Dette betyr at i alt barn foretar seg gjennom dagen er det
bevegelse og sansing. Dette danner grunnlaget for barns utvikling og læring. Lek, variasjon,
allsidighet, samvær, mestring, utfordring og spenning er faktorer vi som en del av idrettsbarnehage
ønsker å etterfølge.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Våre tiltak for å jobbe med dette
Vi deler barna inn i grupper. På denne måten kan vi ta tak i deres uttrykksmåter og støtte de i
lek og utvikling
Undre oss sammen med barna
De voksnes deltakelse i barns lek
Vurdere og evaluere lekemiljøet på avdelingen og skape et miljø som er tilpasset for alle
Opptatt av barns utvikling og legge til rette for at barna får utfordringer tilpasset sine behov
og forutsetninger
Fremme barns mestring og sette ord på det i samvær med det enkelte barnet og resten av
barnegruppen
Opptatt av å danne gode lekegrupper innad på avdelingen og på tvers av avdelingene
Tilrettelegge for felles opplevelser gjennom samlingsstunder og prosjektarbeid
Verne om den gode leken

6

Vennskap og fellesskap
Barnehagen er en viktig arena for sosial utvikling og læring. Vi ønsker at barna skal danne seg en
forståelse av å samhandle positivt med andre i ulike situasjoner. Sosial kompetanse handler om å
utvikle sosiale ferdigheter, som å leve seg inn i en annens situasjon, vise medfølelse og omsorg, ta
initiativ, og løse konflikter. Forskning viser at barns evne til å etablere vennskap i stor grad henger
sammen med den sosiale kompetansen de innehar. Barn må derfor danne noen grunnleggende
ferdigheter for å delta i lek som evnen til å lese en situasjon, skille lek fra ikke-lek (når er det på
liksom, når er det på ordentlig), evne til å utvikle et leketema, lære at man ikke bestandig kan
bestemme, vente på tur (turtaking), vise selvhevdelse og emapti.
Empati er kjernen i all medmenneskelighet. I praksis innebærer det at vi lærer barna til å skille sine
egne tanker og følelser fra andres, og til å forstå at andre mennesker kan oppleve situasjoner helt
annerledes enn det barnet selv gjør. Å arbeide med konflikthåndtering i barnehagen er et viktig ledd i
utviklingen.
Barn som møter barnehagen med en stor grad av kompetanse knytte til de ulike ferdighetsområder,
blir fort akseptert av andre barn. De voksnes kompetanse og evne til å motivere, engasjere,
organisere og tilrettelegge har betydning for barnas selvoppfatning, mestring og barnas fysisk aktive
lek.
Gjennom fokus på pedagogisk idrett ved den fysiske leken, vil temaer som danning og omsorg
ivaretas. Dette inngår i å vente på tur, hjelpe hverandre, samarbeide, oppmuntre hverandre og
forholde seg til normer og regler.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Våre tiltak for å jobbe med dette
Personalgruppen er trygge på hvordan vi benytter oss av Hjerteprogrammet
Fremheve og sette ord på positive handlinger sammen med barna
Personalet er trygge og anerkjennende rollemodeller
Vår hverdag er preget av et godt miljø
Skape felles opplevelser gjennom fellessamlinger, vennskapsgrupper og prosjektarbeid
Tilrettelegge for samspill som krever samarbeid innad i barnegruppen
Gjennom fokus på tilrettelagt innhold som skaper fabulering rundt det å være en god venn
og vise empati
Fokus på konflikthåndtering
Tilføre barna mestring med bekreftelser som barnet kan kjenne seg igjen i
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Barns medvirkning og inkludering
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
Barnehagen er for barna ofte det første møte med et demokratisk samfunn. Barnet skal lærer seg
selv å kjenne, samtidig som at det tilhører en del av et større fellesskap. Barns mulighet for
medvirkning har betydning for barnets relasjon til seg selv, men også i forhold til samspill med
omgivelsene. Gjennom arbeid med medvirkning forberedes barna til aktiv deltagelse, samt å gi rom
for andres uttrykk og innspill ut i fra barnets forutsetninger og behov. Dette innebærer at vi må
kunne kjenne til barns utvikling og vite noe om hva som særpreger livet på det stadiet barnet
befinner seg på. De yngste kommuniserer gjennom lyder og kroppsspråk. De har derfor behov for
tilstedeværende voksne som tar seg tid og ønsker å fange opp deres uttrykksmåter og bekrefte disse.
De eldste benytter seg av språket i større grad. Vi voksne må være gode samtalepartnere og
oppfordre barna til å sette ord på følelser og meninger. Det forventes at vi er gode rollemodeller i
arbeidet med barn, viser en god holdning og bekrefter gode handlinger.
Barnehagens innhold må formidles på en måte som gjør at alle barn kan ta del på ulike måter, ut i fra
interesser, kompetanser og utviklingsnivå. Gjennom pedagogisk idrett skaper vi opplegg med fokus
på at aktiviteten kan forenkles eller gjøres mer utfordrende slik at alle barn kan delta. Noen barn har
behov for å observere og danne seg et inntrykk av det som foregår, før de river seg løs i lekens
verden. Dette verner vi om og gir barna tid og rom til egen utforskning. Vi voksne fungerer som
barnas forlengede arm ved at vi tar tak i deres forutsetninger og forsterker deres mestringsfølelse
ved å sette ord på situasjonene i samspill med barnet og i barnegruppen. For å oppnå dette må vi
være tilstedeværende og evne å tilrettelegge ut i fra forutsetninger og behov.
Ved å tyde leken til barna kan vi voksne på en bedre måte legge til rette for at barns interesser
kommer til syne i aktiviteter og i form av pedagogisk dokumentasjon. Dette danner grunnlag for
refleksjon blant personalet og skaper en felles tilhørighet til gruppen for det enkelte barnet.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Våre tiltak for å jobbe med dette
Barnehagehverdagen er fleksibel som gjør at vi kan velge å gå bort fra planer der barna viser
interesse eller engasjement for noe annet
Vi viser interesse og søker kunnskap etter barns lek og utfoldelse i barnehagen
Vi benytter dagtavle hver morgen hvor vi ønsker at barnet skal få dannet seg en forståelse og
innsikt i egen barnehagehverdag
Vi ser på det fysiske rom som den tredje pedagog. Dette gjenspeiler at vårt fysiske miljø er
tilrettelagt etter barnas høyde
Leker og materialer er lett tilgjengelig og oversiktlig for barna
Vi tilrettelegge for lekegrupper der barna selv velger aktiviteter
Vi er lydhøre for barnas interesser og iverksetter aktiviteter eller prosjekter på bakgrunn av
observasjoner
Samlingsstunder bærer preg av at barn får uttrykke seg og bearbeide inntrykk fra hverdagen
Gjennom Hjertesamlinger med fokus på sosial kompetanse
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Kommunikasjon og språk
Det er stort fokus på å fremme barns språk i barnehager, og vi er opptatt av å skape et godt
språkmiljø. Vi ønsker at alle barn skal oppleve glede og mestring når de kommuniserer med andre. Vi
må inkludere og invitere barna til å bruke språket sitt aktivt i alle arenaer som under måltid,
påkledning og i lek. Det betyr at alle voksne må være bevisst på å bruke språket aktivt i samspill med
barna i alle hverdagssituasjoner. De yngste barna kommuniserer gjennom et nonverbalt språk, og vår
måte å tolke deres uttrykksmåter er avgjørende for barnets språkutvikling. Når barna blir eldre skal
de få gi uttrykk for sine egne tanker og følelser gjennom et verbalt språk, og vi voksne skal veilede
barna til benytte språket.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Våre tiltak for å jobbe med dette
Legge til rette for språk og aktivitetsgrupper med et innhold som engasjerer og bringer frem
undring og utforskningstrang
Vi er bevisste på å benevne alt vi gjør i ulike arenaer
Vi benytter konkreter som forsterker innholdet eventyr
Vi benytter sanger med bevegelser som er tilpasset teksten for å forsterke innholdet og tar
vare på barns kroppslige tilnærming
Vi undrer oss sammen med barna og oppfordrer barna til å gi uttrykk for sine tanker og
følelser
Vi tar barnet på alvor og bekrefter deres uttrykksmåter
Bruk av dagtavle med bilder som gir visuell støtte
Temaarbeid som for eksempel eventyr
Aktiviteter i hallen med fokus på bevegelsesleker, sangleker, fantasileker, rim og regler, tall
og bokstaver
Samlingsstunder og fellessamlinger på tvers av avdelinger
Bakegrupper med fokus på matglede

Våre arbeidsmåter
Barnehagen benytter ulike arbeidsmåter for å ivareta enkeltbarn, barnegruppe og lokalmiljø gjennom:
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 i henhold til årsjul og årsplan.
Repetisjon - repetering av satsingsområder.
Aktivitetsdager – Vi gjennomfører ulike aktiviteter, vinter- og friluftsliv uker med ulike aktiviteter.
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.
Bevegelsesglede- Vi er aktive sammen med barna og styrker deres mestringsfølelse ved å veilede, motivere og
samtale.
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•

Mål Idrettsbarnehage
Barna i Idrettsbarnehage skal oppleve bevegelsesglede og matglede i hverdagen.

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.

Fagområde kropp, bevegelse og helse i Idrettsbarnehage
Fagområde Kropp, bevegelse, mat og helse står sentralt i idrettsbarnehagene. Vi har som ambisjon å
være ledende på dette området. Barna i idrettsbarnehagen skal oppleve bevegelsesglede og
matglede hver dag i barnehagen. Grunnlaget for gode vaner dannes tidlig i barndommen
(Ommundsen, 2008) og ved at barn opplever glede og mestring ved å være i bevegelse, samt et
variert og sunt kosthold, vil sjansen være større for at barna tar med seg de gode vanene videre i
livet.
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Vi har ikke fokus på rene idretter, men arbeider ut fra metoden pedagogisk idrett, hvor vi bruker
idrett, lek og bevegelse for å nå våre pedagogiske mål.

Pedagogisk idrett som metode
Pedagogisk idrett som metode baserer seg på at barn lærer og utvikler seg gjennom å bruke kroppen.
For å jobbe med Rammeplanens målsetninger, bruker vi pedagogisk idrett.
Pedagogisk idrett handler om at vi bruker idrett, lek og bevegelse for å jobbe mot våre mål.
Idrett, lek og bevegelse er elementer som overlapper hverandre, og som ikke skal ses isolert. Vi
bruker elementer fra alle tre boksene i våre aktiviteter

Vi jobber for at barna skal oppleve bevegelsesglede gjennom
• Vår bevissthet rundt bruken av de formelle og uformelle rom i barnehagen
• Deltagelse og engasjement i samspill med barna
• En lekende tilnærming
• Å utvikle evnen til å se verdien av avspenning og hvile
• Integrerte bevegelser i hverdagssituasjoner med fokus på selvstendighet som f. eks under
påkledning og måltider
• Finmotoriske og grovmotoriske aktiviteter
• Turer i nærmiljøet
• Barnas egen medbestemmelse ved at vi følger opp deres initiativ
• Gjentagelse og variasjon
• Den idrettspedagogiske sirkelen
• Aktiviteter som sikrer variasjon, repetisjon og progresjon
• Tilpassede aktiveiter, både i gruppe og for det enkelte individ

Bevegelsessirkelen
Gjennom en bevegelsessirkel synliggjør vi hvordan vi gjennom fire perioder i året, legger til rette for
varierte aktiviteter for barna. Dette sikrer stimulering og bruk av alle sansene, motoriske og
koordinative ferdigheter. Barn bruker hele sanseapparatet, bevegelse og koordinasjon i alt de foretar
seg. Bevegelsessirkelen ivaretar ferdigheter som er grunnleggende i barns vekst og utvikling samt
sikrer variasjon, repetisjon og progresjon
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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. 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.
Vi jobber for at barna skal oppleve matglede gjennom
• Et innbydende og variert kosthold
• Barns medvirkning i prosessen om å tilberede, gjøre klart
og å rydde bort
• Samtaler med hverandre rundt bordet
• De voksnes tilstedeværelse og deltagelse i forkant, under
og etter måltidet
• Tid og oppmuntring til å prøve selv og til å hjelpe
hverandre
• Mat på tur

Aktive voksne
For oss i idrettsbarnehagene betyr det å være en aktiv voksen at vi skal være tilstedeværende voksne
– og være en begeistringssmitter.
Å være en aktiv og tilstedeværende voksne handler om at barna skal bli møtt der barna er, og vi skal
være tilstede både fysisk og mentalt i samspill med barna. Dette kaller vi i Idrettsbarnehage å være
en aktiv voksen. De voksne må derfor være tilstedeværende med hele kroppen, vi må være aktive
voksne som er engasjert i det vi gjør.
Vi sier at kropp imiterer kropp. Dette betyr at de voksne skal være bevisste seg selv som
rollemodeller, også kroppslig. Vi skal være begeistringssmittere både for barn, kollegaer og foresatte,
og utsagnet «Det hørtes gøy ut, det har jeg lyst til å være med på», skal gjenkjenne oss.
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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 samtidig som at
Kvaliteten på relasjonene er viktig for kvalitet 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. 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
Sosial kompetanse og et Trygt Læringsmiljø gjennom
Prosjektarbeid
Slik jobber vi i Fornebu Idrettsbarnehage!
Prosjektarbeid i barnehagen vår
Vi i Idrettsbarnehagen er opptatt av barns kroppslige væremåte. Barn lærer
seg selv å kjenne gjennom egen kropp i lek, samspill og dialog med andre og
seg selv (Vygotski, 2011). Barn er født kroppslig aktive og det er denne
gleden vi ønsker å bevare. I alt barn foretar seg er det lek og læring, sansing
og mestring.
Vi tilrettelegger for en meningsfull hverdag gjennom et tilstedeværende
blikk for barnas interesser i lek og samspill. Vi tar utgangspunkt i en
progresjonsplan i årsplan og tilpasser innhold etter forutsetninger og behov.
Dette er utgangspunkt for prosjektarbeid i barnehagen hvor de fire
fokusområdene våre får sitt utspring i planlegging, organisering,
arbeidsmåte og evaluering; Fysisk, sosialt, psykisk og kognitivt.

Vi tror på at det å tilrettelegge for felles opplevelser skaper tilhørighet på
avdeling og på tvers av avdelingene. På denne måten tilfører vi et felles
repertoar for lek og samspill som skaper et inkluderende og trygt
læringsmiljø. «Sosial kompetanse handler om å kunne samhandle positivt
med andre i ulike situasjoner» R-11.

Vi voksne lar barnas kreativitet, medvirkning, mestring og skaperverk bli
en del av livet på avdelingen i form av dokumentasjon for barn, ansatte og
foresatte.
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8 steg til et godt prosjektarbeid

1. Hvordan finner vi et tema?
Temaet behøver ikke være bestemt på forhånd. Det viktige er at temaet tar utgangspunkt i noe som interesserer
barna. Vi finner inspirasjon til temaer i det barn er opptatt av i lek ute og inne, på turer, i barnas tegninger, i bøker
eller i samtaler.

2. Hvordan kommer vi i gang?
Vi fastsetter tidspunkt for når vi arbeider med prosjektet under personalmøter, pedagogiske ledermøter og
avdelingsmøter. Vi jobber etter en didaktisk plan med mål, innhold, arbeidsmåte og dokumentasjon. Årsplan
ved progresjon, Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, samt prosjekthjulet er våre
styringsdokumenter.

3. Valg av prosjektgruppe
Vi deler barna i små grupper. Gruppens størrelse variere fra 4- 7 barn. Samme gruppe barn arbeider hele tiden
sammen i prosjektgruppen, med den samme voksne.

4. Oppstart: Vi skaper stemning
Stemningen er med på å samle fokus på det som skal skje. Stemningen er knyttet til innretning på prosjektet og
det barna møter i rommet. Stemningen kan på forhånd tilrettelegges med: Bilder fra forrige prosjekt, tegninger,
tidligere produksjoner, en fortelling eller bøker om temaet.

5. Tid til forberedelse
Et prosjektarbeid krever forberedelse og arbeid både før og etter prosjekttimene. Vi setter av tid til dette.
✓
✓
✓

Før prosjekttimene: rom og materialer skal være gjort klare
Etter prosjekttimene: refleksjon og notater- pluss siste opprydning
Ukentlig tid: vurdering av aktiviteter, ferdigstilling av bilder og dokumentasjon.

6. Fordypning
Barna skal oppleve temaet med hele kroppen og alle sanser. Vi lar dem utrykke seg med temaet gjennom
formspråk- det er med på å opprettholde engasjement. Det kan skje gjennom tegning, sang, musikk, bevegelse,
konstruksjon med klosser, gjenbruksmaterialer eller leire, eller gjennom fortelling og drama. Skift mellom
individuelle og felles aktiviteter.

7. Bli i temaet
Hvis energien går ut av prosjektet, er det fristende å finne et nytt tema. Men se i stedet på tidligere foto, tegninger
og produksjoner- sammen med en kollega, som kan gi inspirasjon.

8. Dokumentasjon
Velg et sted; en vegg, en dør eller en oppslagstavle hvor barns arbeid med prosjektet kan plasseres eller
synliggjøres. Bilder, tegninger, produkter, utsagn osv. dokumentasjonen er viktig bidrag til samtale, tolkning og
refleksjon sammen med barna under hele prosjektet.
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Gjennom Hjerteprogrammet jobber vi med sosial kompetanse

HJERTEPROGRAMMET 0-3 ÅR

OMRÅDE

DELMÅL

FASE 1: JEG

Vi skal bidra til at barnet utvikler en
positiv selvfølelse og et realistisk
selvbilde, og får kjennskap til sin identitet:
”Hvem er jeg?”

TEMAER
o
o
o

Hvem er jeg?
Mine følelser
Jeg vil!

Barna skal få innsikt i hvordan andre barn
har det.

o
o

De skal lære å ta kontakt med andre barn
på en positiv måte og dele på leker og
utstyr. Vi ønsker å gi barna gode
muligheter til å utvikle vennskap. Og lære
dem å ta hensyn til og ha et hjerte for
hverandre.

o

Hjerte for andre
Jeg kan stoppe opp å tenke
meg om
Vennskap

FASE 3: VI

Barna skal få lære å fungere sammen med
andre barn i en gruppe. Vi vil at det skal
være morsomt å være sammen, med plass
for masse glede, lek og tøys og tull.

o
o

Sosiale øvelser
Glede og humor

Voksenrollen

Barnehagen skal støtte barna i å forholde
seg prøvende og nysgjerrig til omverdenen
og bidra til å legge grunnlag for modig,
selvstendig og ansvarlig deltakelse i
demokratiske fellesskap

Vi vil lære dem å forstå følelsene sine og
hvordan de selv og andre utrykker dem. Vi
vil også gi dem mulighet til å kjenne på hva
de vil, og utrykke det på en positiv måte.

FASE 2: DU

Barnehagen skal bidra til at barna kan
forstå felles verdier og normer som er
viktige for fellesskapet.

Barnehagen skal bidra til å fremme barnas
tilhørighet til samfunnet, natur og kultur.

Tid og rom til lek- skape gode, nære
relasjoner og bygger tillit.

Skape trygghet, tilhørighet og
tilknytning.

Støtte barnas identitetsutvikling og
positive selvforståelse

Anerkjennende kommunikasjon
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Skape situasjoner for lek og læring
hånd i hånd, og veilede/støtte
barnet i lek og daglige gjøremål

Voksne med god
relasjonskompetanse som viser
nærhet, varme, raushet og velvilje
Undre oss sammen, være
nysgjerrige og utforskende. Støtte
barnets kunnskapstørst

HJERTEPROGRAMMET 3-6 ÅR

OMRÅDE

DELMÅL

TEMAER

FASE 1: JEG

Vi skal bidra til at barnet utvikler en
positiv selvfølelse og et realistisk
selvbilde, og får kjennskap til sin
identitet:” Hvem er jeg?”

Lage bilder av familien og bruke det
som utgangspunkt for hvem jeg er,
familien og slekten min. Bildelotto
om kroppen. Fotocollage om
følelser. Dramatisere. Bruk gjerne
bøkene om Albert Åberg.
Stoppsangen fra basispakken. Lage
selvportrett, lage
fot/hånd/fingeravtrykk.
Ordensbarn. Tegne hva du vil bli.
Øve oss på å holde på gode
hemmeligheter. Dramatisere
fantasier.

Vi vil lære dem å forstå følelsene sine og
hvordan de selv og andre utrykker dem. Vi
vil også gi dem mulighet til å kjenne på hva
de vil, og utrykke det på en positiv måte. Vi
ønsker også å bidra til at de tar vare på seg
selv og sitte eget sårbare hjerte ved å bli
oppmerksom på at man kan gå sin vei eller
si fra om vanskelige ting til trygge voksne

FASE 2: DU

Barna skal få innsikt i hvordan andre barn
har det.

Hermegåsa, Rollespill. Se på
forskjeller og ulikheter mellom
barna. Lage” høydestav”.
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De skal lære å ta kontakt med andre barn
på en positiv måte og lære hvordan man
kan bli venner igjen når man har krangla.
Gi barna gode muligheter til å utvikle
vennskap. Og lære dem å ta hensyn til og
ha et hjerte for hverandre.

Følelsetrening. Kongen befaler. Den
stygge andungen.

FASE 3: VI

Barna skal få lære å fungere sammen med
andre barn i en gruppe. Vi vil at det skal
være morsomt å være sammen, med plass
for masse gledefylt lek og tøys og tull. Vi
vil også sette deres eget privilegerte liv i
verdens rikeste land i en større
sammenheng, ved å lære noe om barn i
andre land.

Rollespill mede aktuelle historier
som har foregått i gruppa. ” Stole på
hverandre” leker. Trekke ukas
Hjertebarn med tilhørende
roserunde. Sansemotoriske
aktiviteter,

Voksenrollen

Barnehagen skal støtte barna i å forholde
seg prøvende og nysgjerrig til omverdenen
og bidra til å legge grunnlag for modig,
selvstendig og ansvarlig deltakelse i
demokratiske fellesskap

Tid og rom til lek- skape gode, nære
relasjoner og bygger tillit.

Barnehagen skal bidra til at barna kan
forstå felles verdier og normer som er
viktige for fellesskapet.

Barnehagen skal bidra til å fremme barnas
tilhørighet til samfunnet, natur og kultur.

Skape trygghet, tilhørighet og
tilknytning.

Støtte barnas identitetsutvikling og
positive selvforståelse

Anerkjennende kommunikasjon
Skape situasjoner for lek og læring
hånd i hånd, og veilede/støtte
barnet i lek og daglige gjøremål

Voksne med god
relasjonskompetanse som viser
nærhet, varme, raushet og velvilje

Undre oss sammen, være
nysgjerrige og utforskende. Støtte
barnets kunnskapstørst
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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
Barnehagen skal ivareta og arbeide i nært samarbeid med hjemmet som gir de beste forutsetninger
for gode år i barnehagen for barna. Med samarbeid menes regelmessig kontakt der informasjon
utveksles. Spørsmål knyttet til barnets trivsel og utvikling, samt barnehagens pedagogiske virksomhet
skal drøftes (Rammeplanen 2017).
Vi ønsker at foresatte skal oppleve et eierskap og tilhørighet til barnehagen og være med å påvirke
barnas hverdag. Barnehagen skal legge til rette for en god dialog ved hente- og bringe og
gjennomfører foreldresamtaler hvor observasjoner og vurdering knyttet til enkeltbarnets helse,
trivsel, erfaringer, utvikling og læring utveksles.
Barnehagen tilrettelegger for at foresatte får informasjon om mål, innhold, arbeidsmåter og
evaluering gjennom systematiske brev som sendes til foresatte. Foresatte får også et innblikk i livet
på avdeling gjennom månedsplan som skal være synlig utenfor avdelingene, samt pedagogisk
dokumentasjon på avdelingen.
Vi inviterer foresatte til noen faste arrangementer i løpet av barnehageåret. Målet er at vi blir kjent
og at foresatte skal få et innblikk i hva som rører seg på avdeling. Vi erfarer at barna er stolte av
barnehagen sin, og ønsker å vise frem det de holder på med.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Foreldremøte
Foreldresamtaler
FN markering
Temakvelder
Luciafeiring
Påskefrokost
Dugnad
Sommerfest for barn, foresatte og ansatte
FAU/ SU

I tillegg til et foreldresamarbeid, samarbeider også barnehagen med instanser som PPT, barnevernet,
språksenteret, veiledningssenteret og helsestasjonen m.fl for et best mulig grunnlag for barns
utvikling. I tillegg jobber vi tett med barnehagene og skolene på Fornebu for et Trygt Læringsmiljø for
barna våre og for en god delekultur.
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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 får en trygg og god start
i barnehagen. Vi tilpasser rutiner og organiserer tid og rom slik at barnet får tid til å bli kjent,
etablere relasjoner og knytte seg til personalet og de andre barna. I forkant av
tilvenningsperioden får foresatte tid og sted for barnets første møte med barnehagen. Barnet får
tildelt en primærkontakt som tar imot og er tilknytningspersonen for barnet den første tiden.
Primærkontakten vil ha daglige kontakt med foresatte. Foresatte vil i løpet av de første dagene i
barnehagen bli invitert til en samtale hvor barnehagen får lære barnet å kjenne gjennom deres
øyne.

Fra småbarn- til storbarnsavdeling
Storbarnsavdelingene starter tilvenningen et par måneder før sommerferien med besøksdager.
På denne måten får barna et kjennskap til avdelingen de skal begynne på til høsten. For å ivareta
de nye barna etter oppstart og skape et inkluderende miljø, bruker vi mye tid på å dele opp i
mindre lekegrupper. Vi har fokus på å skape tilhørighet gjennom samlingsstunder og felles
opplevelser.

Fra barnehage til skole
I Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver (2017) står det at de eldste barna skal få
mulighet til å glede seg over å begynne på skolen og oppleve at det er en sammenheng mellom
barnehage og skole. Barnehagen skal legge til rette for at de eldste barna har med seg erfaringer,
kunnskaper og ferdigheter som kan gi de et godt grunnlag og motivasjon for å begynne på
skolen (R-2017).
Maximus er en gruppe for skolestartere hos oss. Det siste året i barnehagen skal være unikt og vi
vet at barna har gledet seg til å bli en del av Maximusgruppen. Vi har aktiviteter både inne, ute,
på tur og i hall. Personalet som har ansvar for gjennomføring og organisering av
Maximusoppleggene vil legge til rette for systematisk gjennomgang av ulike aktiviteter innenfor
ulike temaer. Gjennomgående vil vi øve på å ta imot og å gjennomføre en beskjed, samt gjøre seg
ferdig med en aktivitet før man går over til neste aktivitet. Vi vil være innom strukturer/temaer
som handler om hva barna kan forvente seg når de begynner på skolen ved å rekke opp hånden,
dele på utstyr, sende til hverandre- spørre om å få sende eller låne, samt respektere andre som
konsentrerer seg. I tillegg øver vi på at barna skal holde orden i garderoben, vurdere hva de må
ha på seg og hjelpe hverandre.
Barnehagen og skolen vil utveksle kunnskap og informasjon som utgangspunkt for samarbeid og
deres overgang til og oppstart i skolen. Opplysninger vedrørende enkeltbarn skal ikke skje uten
samtykke fra foresatte.
Barnehagen har Maximusovernatting, noe som barna gleder seg veldig til.
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Vår pedagogiske virksomhet
Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver (17), er en forskrift til barnehageloven. Den
fungerer som et retningsvektøy for å kvalitetsikre den pedagogiske virksomheten i henhold til
planlegging, gjennomføring og evaluering. Årsplanen er et styringsverktøy som skal sikre progresjon
og konkretiserer innholdet i Rammeplanen, samt at den tar for seg idrettbarnehagens
satsingsområder.
Planlegging, dokumentasjon og vurdering er viktig for å utvikle kvalitet i en bevisst og uttalt retning.
Hensikten med dokumentasjon og vurdering er å gi grunnlag for refleksjon og læring. Vi skal
synliggjøre det pedagogiske arbeidet i barnehagen, og vurdere innholdet i vårt arbeid. Systematisk
dokumentasjon er et viktig ledd i pedagogisk profilering for konseptet Idrettsbarnehage, og det må
være tydelig at vi som Idrettsbarnehage profilerer oss og har en dokumentert Idrettspedagogisk og
barnefaglig forankring. Vi har valgt å jobbe ut fra verktøy fra plan til praksis, der vi har fokus på å
sette oss tydelige mål, reflektere over egen praksis, evaluere og vurdere det vi jobber med. Verktøy i
dette arbeidet er prosessorienterte planer, prosjektarbeid og praksisfortellinger.
Planleggingen baseres i tillegg på kunnskap om barns utvikling og læring, observasjoner, og i samtaler
med barm og foreldre. Personalet planlegger innenfor pedagogiske ledermøter, avdelingsmøter,
personalmøter på planleggingsdager og i samspill med barna og ansatte.
Dokumentasjon på barnehagens virksomhet synliggjøres gjennom periodeplaner, månedsplan,
foreldresamtaler og i form av pedagogisk dokumentasjon på veggene og evalueringsarbeid.
Innholdet i periodeplan viser til fagområdene i Rammeplanen og den idrettpedagogiske sirkelen. Vi
bruker også pedagogisk dokumentasjon som synliggjør hva vi holder på med i form av bilder og tekst
som underbygger handlingen i bilde. Dokumentasjon skaper grunnlag for ulike oppfatninger og åpner
for en kritisk og reflekterende praksis.
Barnehagens innhold og oppgaver evalueres systematisk på bakgrunn av barns interesser og
deltagelse i ulike aktiviteter, samt innsikt i barns utvikling, lek og læring. Systematisk
vurderingsarbeid legger grunnlaget for barnehagen som en lærende organisasjon. Det vil si at vi til
enhver tid skal være i endring og utvikling.
Planene blir vurdert ut ifra måsetinger fra rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver,
årsplanen i forhold til progresjon og satsingsområder, samt kritisk refleksjon på egen praksis innad i
personalgruppen.
Plan

Tydelige mål:
Hva ønsker vi å
oppnå?
Tydelige tiltak:
Hva må vi gjøre for
å nå målene?

Vurdering
- Hvor er vi i prosessen?
_ Hva ser ut for å virke?
- Hvor er vi ift.
målsetninger?
- Hva er det viktig å
arbeide videre med?

Praksis
- Leder følger
opp at det som er
bestemt
etterfølges i
praksis
Veiledning
gjennom
tilbakemeldinger

Refleksjon

Dokumentasj
on

- Hva forteller våre
praksisfortellinger
om vår praksis? Er
det samsvar mellom
vårt uttrykte
barnesyn, verdisyn
og vår praksis?

- Praksisfortellinger
som berører
verdier, barnesyn og
voksenrollen
nedtegnes og
benyttes både i
lederteamet og i
personalgruppen.
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Fagområdene
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.
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
Progresjonsplanen beskriver hvordan barnehagen arbeider med de syv fagområdene som er
beskrevet i Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver. Fagområdene vil sjelden
opptre isolert, og flere områder vil ofte være representert samtidig. I idrettsbarnehage bruker vi
felles metode, pedagogisk idrett for å nå kravene i Rammeplanen. Vi ser på kroppen som
menneskets grunnleggende vilkår for utvikling og læring. Våre aktiviteter har alltid et
pedagogisk mål og leken står i sentrum.
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 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
Matte 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 Matte lar barn leke og erfare matematikk på en
variert måte og som gir en begynnende matematisk forståelse.
Kreativitet favner barnehagens arbeid med rammeplanens fagområde Kunst, kultur og
kreativitet. Kreativitet et omfattende fagtema og er svært ofte del av barnehagens
pedagogiske arbeid med våre andre fagtema.
Natur dekker rammeplanens fagområder Natur, miljø og teknologi og Nærmiljø og
samfunn. I vårt fagtema Natur inngår biologi, fysikk, kjemi, zoologi og geologi som
viktige temaer som barnehagen skal inkludere og la barna gjøre erfaringer med i
arbeidet med dette fagtemaet. Rammeplanens fagområde Kropp, bevegelse, mat og
helse er også del av fagtemaet Natur.
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Barnehagens arbeid med fagområdene

Fagtemaer

Språk

Natur

1-2 år

3-4 år

Skolestarterne

Barnesanger

Rim og regler

Forelle om egne opplevelser

Dyrelyder

Alfabetsang

Skolehefte

Snakkepakken

Lekeskriving

Tullerim

Billedbøker

Eventyrstnd

Lage egne fortellinger

Delta på turer i nærmiljøet

Aktiv del i matlaging

Gå på lengre turer med sekk

Få kjennskap til norske
dyr

Delta i planting

Samle inn rekvisitter frå tur til
forming

Sanse i naturen og de
ulike værtypnene
Hvem er jeg i
samlingsstund
Hjerte

Bilder som forsterker
innholdet
Følelser

Delta på aktivitesdager
Formingsprosjekt ved ulike
materialer

Delta i bål og matlaging

Hjerte for andre

Rosestol

Hva vil det si å være en god
venn

Veksling mellom roller i lek

Samarbeid

Aktivt ta del i konfliktløsing
Samarbeid

Selvhevdelse

Turtaking
Oppleve bruk av telling i
lek og hverdagsaktiviteter
Matte

Få en begynnende
forståelse for sortering
gjennom rydding,
organisering og lek

Gjennom konstruksjonslek

Konstruksjonslek

Gjennom samtale og dialog skal
barna utvikle evnen til å stille
spørsmål, resonnere og søke
løsninger

Spill og puslespill
Mestre å stille spørsmål, resonnere,
argumentere og søke løsninger

Gjennom spill og puslespill

En begynnende forståelse
for preposisjoner

Kreativitet

Sansing gjennom å
utforske ulike materialer

Gi uttryk for sine kreative
inntrykk

Oppleve tilhørighet
gjennom det kreative
faget

Få lov til å ta i bruk fantasi og
skaperglede gjennom sang,
fortelling og rollelek

Utvikle grovmotoriske
ferdigheter

Oppleve bevegelsesglede
gjennom lek og aktiviteter i hall,
avdeling, ute og på tur

Oppleve mestringsglede

Møte mangfold av kunstneriske og
kulturelle utrykksformer ved for
eksempel å bruke ulike materialer
og teknikker
Lage egne eventyr og dramatisere
det
Oppleve mestringsglede
Gjennom kroppslig lek skal barna
mestre konflikthåndtering

Oppleve mestringsglede
Lek og
bevegelse

Utforske egne grenser gjennom
kroppslig lek
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August 2018
Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

25

26

n

Plandag

20

21

27

28

22

23

24

29

30

31

SU MØTE / FAU
møte

BEVEGELSE Årstidsbursdag
Juni, juli og
august
OPPSTART TILVENNING NYE BARN FRA MANDAG 6 AUGUST OG UT AUGUST.

September 2018
Mandag

Tirsdag

3

10

Onsdag

4

11
Foreldremøte
småbarn
1700-1800

17

24

18

25

Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag
1

2

5

6

7

8

9

12

13

14

15

16

20

21

22

23

29

30

Foreldremøte
storbarn
1700-1800
Foreldre møte
19
skolestarterne
kl
19.30
-20.00
SU / FAU MØTE

26

Årskonferanse
Gardermoen
Bhg. Stengt!
27

28

25

Oktober 2018
Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

24

25

26

27

28

Dugnad inne /
ute
22

23

FN- Dagen for
barn og
foresatte 15.3017.30
29

30

31

November 2018
Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Bevegelse Årstidsbursdag
September,
oktober og
november

Foreldresamtaler foregår i november.
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Desember 2019
Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

3

4

5

10

11

12

Fredag

Lørdag

Søndag

1

2

6

7

8

9

13

14

15

16

20

21

22

23

28

29

30

LUCIA

17

18

19

Barnas
julebord

24

Nisseaktivitesdag

25

GOD JUL!

STENGT

26
STENGT

27
STENGT

STENGT

31
GODT NYTT
ÅR!

Januar 2019

Mandag

Tirsdag

Onsdag
1

STENGT

Torsdag
2

Fredag

Lørdag

Søndag

3

4

5

6

9

10

11

12

13

16

17

18

19

20

25

26

27

Planleggingsdag
Bhg Stengt

7

8

14

15

FAU / SU MØTE
21

22

23

24

28.

29

30

31

27

Vinterfestival avvikles i månedsskifte januar / februar.

Februar 2019
Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag
1

Søndag
2

3

Vinterfestival
4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Mars 2019
Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag

1

2

3

Karneval /
fastelaven
4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

26

27

28

29

30

31

Dugnad inne
25

BEVEGELSE
Årstidsbursdag
Desember,
januar og
februar

Foreldresamtaler
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April 2019
Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Påskefrokost
storebarn
07.30-08.30

Påskefrokost
småbarn
97.30- 08.30

17

18

19

20

21

27

28

15

16

Påskestengt

Påskestengt

22

23

Påskestengt

Skjærtorsdag

24

25

Langfredag
26

Påskedag
29

30

Mai 2019
Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

1

2

8

9

Lørdag

Søndag

3

4

5

10

11

12

17

18

19

24

25

26

STENGT
6

7

Verdens
aktivitetsdag

13

14

15

16
Vi markerer 17.
Mai I
barnehagen

Dugnad

20

21

27

28

22

23

29

30

31

Bevegelsesårstidsbursdag
Mars, april og
mai

Kristi
Himmelfartsdag
Stengt.

Planleggingsdag
Bhg Stengt!

29

Juni 2019
Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10.

11

12.

13

14

15

16

SOMMER
Bhg stengt

FEST FOR
ALLE
Kl 15.30 til
17.00

Pinsedag
17

18

19

20

21

22

23

25

26

27

28

29

30

Forelderemøte
Nye foreldere

24

Juli 2019
Mandag

Tirsdag
1

Onsdag
2

Torsdag
3

Fredag
4

Lørdag

Søndag

5

6

7

13

14

20

21

27

28

8

9

10

11

12

Sommerstengt

Sommerstengt

Sommerstengt

Sommerstengt

Sommerstengt

15

16

17

18

19

Sommerstengt

Sommerstengt

Sommerstengt

Sommerstengt

Sommerstengt

22

23

24

25

26

Sommerstengt

Sommerstengt

Sommerstengt

Sommerstengt

Sommerstengt

29

30

31

30

Bakgrunnsdokumenter
Lov og forskrifter
•
•

Lov om barnehager (barnehageloven) (2005)
Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017)

Læringsverkstedets dokumenter
•
•
•
•
•

Verdiplattform
Veilederen «Vår pedagogikk»
Konseptperm for Læringsverkstedets idrettsbarnehager.
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
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