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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, 2018, § 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: 

o Personalet får grunnlag til å tenke og handle systematisk i det pedagogiske arbeidet 

o Det gir kontinuitet og progresjon for enkeltbarn og barnegruppen 

o Synliggjør barnehagens fortolkning og realisering av rammeplanen 

o Gir utgangspunkt for refleksjon og utvikling av virksomheten 

Barnehagens årsplan er også et dokument for eier og myndighetenes oppfølging og tilsyn med 

barnehagen.  
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Kjære alle foresatte  
 
Barnehagen vår fyller hele 5 år i høst og vi gleder oss til et nytt og innholdsrikt år sammen med dere i 
barnehagen. Vi skal benytte oss av det flotte nærmiljø vårt som byr på mange fine turopplevelser 
med barna. Skog og sjø med tilhørende bålplasser, samt kulturlivet fra det som tidligere var Fornebu 
flyplass er med på å skape gode turopplevelser.  
 
Vi er glade over å ha fått satt opp en grillhytte på uteområdet vårt og gleder oss over de fine 
samlingene som vil finne sted med eventyrstunder, matopplevelser og andre aktiviteter.  
 
Gjennom pedagogisk idrett som metode har vi fokus på barnas fysiske, psykiske, kognitive og sosiale 
utvikling. Vi jobber ut i fra at barna lærer kroppen å kjenne gjennom sansing, bevegelseglede og 
samspill mellom omgivelsene og aktive voksne. Barnehagen har en hall med rekvisitter som bidrar til 
motoriske utfordringer, lek og samspill. I midten av barnehagen ligger kjøkkenet hvor kokken vår 
tilbereder alle måltidene gjennom et variert og innbydende kosthold. I tillegg til varm lunsj, serverer 
vi ferske rundestykker og frukt hver dag.   
 
Barnehagen består av 9 avdelinger, deriblant 5 småbarnsavdelinger og 4 storbarnsavdelinger. 
Barnehagens lederteam består av daglig leder, fagleder og pedagogiske ledere fordelt på avdelingene 
med dyktige medarbeidere. Vi har egen kokk og to idrettspedagoger. Vi er stolt over å ha en god 
fordeling blant menn og kvinner i barnehagen vår.  

 

 

 

Kontakt oss 
 

Småbarnavdeling Storbarnavdeling 
Ludus:  
Fornebu.Ludus@laringsverkstedet.no 

Ascensus: 
Fornebu.Ascensus@laringsverkstedet.no 

Repimus: 
Fornebu.Repimus@laringsverkstedet.no 

Saltatus: 
Fornebu.Saltatus@laringsverkstedet.no 

Saltus:  
Fornebu.Saltus@laringsverkstedet.no 

Rhytmus: 
Fornebu.Rhytmus@laringsverkstedet.no 

Jactus:  
Fornebu.Jactus@laringsverkstedet.no 

Cursus:  
Fornebu.Cursus@laringsverkstedet.no 

 
 

Kjøkken Kontor  

Kokk: 
Jonas Nilsen 
Fornebu.kokk@laringsverkstedet.no 

Daglig leder:  
Ola Karlhaug v/ 97438434 
Fornebu@laringsverkstedet.no 

 Fagleder:  
Julie Berntine Bakke v/ 97979647 
Fornebu.fagleder@laringsverkstedet.no 

mailto:Fornebu.Jactus@laringsverkstedet.no
mailto:Fornebu@laringsverkstedet.no
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Læringsverkstedets pedagogiske konsept 
 

 

Fornebu Idrettsbarnehage eies og drives av 

Læringsverkstedet som er en privat barnehageskjede. 

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 for å utrykke seg sammen med andre.  

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

av anerkjennende, tydelige og ansvarsfulle voksne. 

Læringsverkstedet har utarbeidet noe som heter 

Hjerteprogrammet. Hjerteprogrammet er felles for alle 

Læringsverkstedets barnehager når vi jobber med sosial 

kompetanse.  

 

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» 

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. 
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Konseptsirkel  
 

Grønn sirkel 
Viser Læringsverkstedets felles konsept for 
pedagogikk, kvalitet og verdier. Alle barnehagene i 
Læringsverkstedet er organisert i regioner med egne 
regionledere som har fokus på områdene i den 
grønne sirkelen.  

Rød sirkel 
I idrettsbarnehagene har vi hovedfokus på 

Bevegelsesglede, matglede og aktive voksne.  

Blå sirkel 
Omhandler hvordan rød sirkel materialiseres praktisk 

i barnehagehverdagen. 

 

Satsingsområde  

Pedagogisk dokumentasjon gjennom prosjektarbeid   
Sammen med relasjonsbygging skal vi ha fokus på pedagogisk dokumentasjon gjennom 

prosjektarbeid dette barnehageåret. Vi skal legge til rette for barns medvirkning og dokumentere 

barns undring og urforskning gjennom metoden «Lyttende pedagogikk». Den basserer seg på at vi 

voksne tar utganspunkt i det barna interesserer seg for og legger til rette for utfoldelse og aktiviteter 

innenfor fenomenet/ tema.  

Prosjektarbeid er med på å skape en felles tilhørighet på avdelingene hvor dokumentasjonen skaper 

grunnlag for samtaler og samspill mellom barn og voksne. Gjennom å skape og å synliggjøre livet på 

avdelingen kommer fellesskapet frem. Vi tenker at dette vil være med på å øke trivsel og inkludering 

i barnehagen. 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. 

Barnehagen følger prosjektplanen «8 steg til prosjektarbeid».  
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Dette er Idrettsbarnehagen  

Pedagogisk idrett 
Vi er en konspetbarnehage med fokus på pedagogisk idrett. Pedagogisk idrett er en metode i vårt 
arbeid som baserer seg på at barn lærer og utvikler seg gjennom å bruke kroppen. Vi bruker 
pedagogisk idrett når vi jobber med Rammeplanens målsetninger. Det handler om at vi bruker idrett, 
lek og bevegelse for å jobbe mot våre mål. Idrett, lek og bevegelse er elementer som overlapper 
hverandre i vår yrkesutøvelse med barna.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktive voksne 

Vi skal være aktive og tilstedeværende. Å være en tilstedeværende voksen handler om at vi møter 
barna ut i fra deres forutsetninger og behov. Vår viktigste oppgave er å hjelpe barnet til å regulere 
følelser som er adekvate for situasjonen barnet står i. Å få hjelp til å håndtere følelser er avgjørende 
for barnets psykologiske helse og for dets læring og sosiale utvikling. Vi sier at kropp imiterer kropp. 
Dette betyr at vi skal være bevisste oss selv som rollemodeller, også kroppslig. Vi skal være 
begeistringssmittere både for barn, kollegaer og foresatte.  

Bevegelsesglede 
Vi jobber for at barna skal oppleve bevegelsesglede gjennom engasjerte ansatte. Vi har gode 
turmuligheter i nærområde med skog bare få minutter fra barnehagen. Et av barnehagens mest 
besøkte område er «Månetoppen», som ligger ved sjøflyhavna. Vi ønsker at barna får bruke sin 
undring i skogen, samtidig som de får utfordringer kroppslig ved å klatre i trær, tråkke over stubber 
og stein. Vår rolle i barnehagen er å tilrettelegge for at alle barn, uavhengig av forutsetninger, skal 
oppleve bevegelsesglede gjennom tilrettelegging og individuell tilpasning. Barn opplever 
bevegelsesglede gjennom mestring, motivasjon, variasjon, gjentagelse og med en lekende 
tilnærming. 
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Kjerneverdier  i pedagogisk idrett 
«Pedagogisk bakdør» handler om at vi inkluderer alle barn og tilrettelegger på en slik måte som gjør 

at barna får de samme mulighetene ut fra egne forutsetninger og behov. 

«De fire fokusområdene» handler om at vi har fokus på hele barnets utvikling. Vi arbeider ut i fra 

hele mennesket, fysisk, psykisk, kognitivt og sosialt.  

 «Kropp imiterer kropp» handler om at vi voksne er kroppslige rollemodeller for barn, kollegaer og 

foresatte. Det vi signaliserer og kommuniserer med kroppen påvirker de som er rundt oss.  

«Det formelle og uformelle rom» handler om hvilke rammer som er satt i hverdagen. Det formelle 

rom omfatter planlagt lek og aktivitet, mens i det uformelle rom foregår leken på barnas initiativ. Vi 

er bevisste på å variere mellom det formelle og det uformelle i løpet av dagen og i aktivitetene.  

Idrettspedagogens rolle i barnehagen  
Idrettspedagogene planlegger motoriske aktiviteter ut i fra fire perioder. De fire periodene følger en 

bevegelsessirkel som ivaretar grunnleggende ferdigheter i barns vekst og utvikling. Den skal blant 

annet sikre variasjon, repetisjon og progresjon. Iderttspedagogene lager saltoplaner som  inneholder 

månedens lek og turtips. De er tilpasset småbarn og storbarn og utføres gjerne i hallen. Vi bruker 

også aktivitetene på avdelingene, ute og på tur. Planene avsluttes med en avspenningsøvelse. 

Idrettspedagogene deler tips og ideer til hvordan vi kan tilpasse aktiviteten ut i fra barnas 

forutsetninger og behov ved tilstedeværelse i hallen. I tillegg til saltoplaner legger de også til rette for 

aktivitesdager fordelt utover året. Se årshjulet vårt.  
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Et godt måltid 
Gjennom «Et godt måltid» har vi fokus på et sunt og variert kosthold, norsk kulturtradisjon og en 

hyggelig atmosfære. Barna er aktive deltakere i hele prosessen med planlegging, tilberedning av 

maten, gjennomføring av selve måltidet og opprydding etterpå. Måltidet for oss handler om mer enn 

bare å spise. Måltidet er en arena for fellesskap og samspill, mestring, gode opplevelser og samtaler. 

Dette er en del av barnets danningsprosess og bidrar til utvikling av barnets sosiale kompetanse. 

Matglede 
Barnehagen vår har eget storkjøkken hvor kokken vår tilbereder alle måltider. Barna blir servert varm 
lunsj, nybakte rundestykker og brød, samt frukt hver dag. Gjennom varierte måltider ønsker vi å gi 
barna sunne og gode vaner som de tar med seg videre. Mat er både en viktig kulturbærer og 
læringsplattform. Målet vårt er at barna skal bli glad i mat og oppleve gleden ved å lage og spise den 
sammen med andre.  
 
På avdelingene har vi ukens hjelpere. De bidrar blant annet før, under og etter måltidene. Barna 
deltar på kjøkkenet under forberedelse av turmat og ved ulike høytider og markeringer som f.eks 
bakeverksted under julehøytiden.   
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Barnehagens formål og innhold  
Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal 

bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og 

vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for 

diskriminering (Barnehageloven, 2005, § 1 Formål, 3. ledd). 

Lekende læring, samsill 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. Barnehagen bidrar til å danne et godt grunnlag for livslang læring og aktiv 

deltagelse for barna i et demokratisk samfunn. 

Lek 
En trygg og inkluderende atmosfære i barnehagen er grunnleggende for at barn utfolder seg i lek. I 

barnehagen vår er leken grunnstammen i det pedagogiske arbeidet og kjennetegnes som barndommens 

egenverdi. Leken er barnas uttryksmåte og det er gjennom lek at erfaringer og opplevelser får sitt 

utspill. Den danner også utgangspunktet for vennskap. Det er i samspill med andre at man blir en del 

av en sosial og kulturell kontekst, og der barnets relasjonskompetanse utvikles. Hele livet vårt formes 

gjennom relasjonene vi har til andre mennesker. Kvaliteten på relasjonene og samhandling mellom 

barn-barn og voksen-barn er særlig viktig for kvalitet i barnehagen. Å utvikle gode sosiale ferdigheter, 

empati og vennskap i barndommen er viktig for å kunne utvikle et godt selvbilde. Gode relasjoner vil 

igjen få betydning for trivsel, utvikling og læring. 

I forskriften om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. § 12 Psykososiale forhold heter det: 
Virksomheten skal fremme trivsel og gode psykososiale forhold. 
 
Vi ønsker at leken skal bidra til inkludering og fellesskap og forebygging av mobbing. Studier viser at 
mobbing også skjer i barnehagealder. Vi ønsker å jobbe målrettet og forebyggende mot mobbing - å 
skape et inkluderende og godt psykososialt miljø, som forebygger mistrivsel, utrygghet, 
diskriminering og krenkelser.  
 
Våre tiltak for å jobbe med dette:  
 

o Vi legger til rette for gode vennskapsrelasjoner gjennom allsidig lek og varierte aktiviteter 
gjennom hele barnehagedagen. 

o Vi har aldersinndelte grupper slik at barna danner bekjenstskap på tvers av avdelingene.  
o Vi har hjertesamlinger som bidrar til tilhørighet og felles opplevelser på avdelingen. 
o Vi har fokus på prosjektarbeid som grunnlag for et felles reportoar til lek, undring og 

utforskning.  
o Vi er engasjerte og aktive, samt verner om den gode leken.  
o Vi er gode rollemodeller og setter ord på det som skjer i samspill med barna. 
o Vi jobber daglig etter å bevisstgjøre oss på det fysiske lekemiljøet på avdelingene.   
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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, 

grunnloven §104 og FNs barnekonvensjon artikkel 12 nr.1 Dette betyr at alle barn skal bli sett, hørt 

og tatt på alvor. 

Gjennom arbeid med medvirkning forberedes barna til aktiv deltagelse i et demokratisk samfunn.  
Det er viktig å spesifisere at å jobbe med barns medvirkning ikke er en metode, men en grunntanke 

og et barnesyn. Fokuset når vi prøver å få begrepet implementert er derfor ikke direkte knyttet til 

barna, men til voksne. Skal barn ha en reell påvirkningskraft på sin egen barndom og rett til 

medbestemmelse så må vi ansatte ta barneperspektivet. Forutsetningene for barns medvirkning 

innebærer at vi som voksne må være i stand til å fange opp barnas uttrykk, opplevelser og interesser. 

De yngste barna i barnehagen kommuniserer f.eks mye med lyder og kroppsspråk. Vi må opptre 

aktivt lyttende og prioritere tid til samtaler for å kunne fange barnas signaler. I hverdagen må vi være 

bevisste på verdien av barns lek og være fleksible på rutiner slik at vi på best mulig måte kan skape 

gode overganger.  

Våre tiltak for å jobbe med dette: 

o Vi observerer og tar utgangspunkt i barns interesser på avdeling når vi tilrettelegger for 
aktiviteter. 

o Vi undrer oss sammen med barna.  
o Vi verner om den gode samtalen og har fokus på mestring.  
o Barna inviteres til å planlegge aktiviteter. 
o Vi har fokus på pedagogisk dokumentasjon som synliggjør pedagogikken vår.   

Livsmestring og helse  
Barnehagen skal bidra til barnets trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og forebygge 

krenkelse og mobbing. Om et barn opplever krenkelser eller mobbing, må barnehagen håndtere, 

stoppe og følge opp dette (Rammeplanen, 2017). 

Hos oss skal alle barn oppleve å lykkes med noe hver dag. Mestring skaper motivasjon og styrker 

selvbildet. Vi må i det daglige samspillet legge vekt på barns sterke sider, veilede og hjelpe dem med 

å håndtere ulike situasjoner. Dette gjør vi ved å gi barna tilstrekkelig med hjelp og støtte underveis i 

prosessen. Hvert enkelt barn skal kjenne seg sett og anerkjent. Rammeplanen (2017) poengterer at 

«Barnehagen skal være et trygt og utfordrende sted der barna kan prøve ut ulike sider ved samspill, 

fellesskap og vennskap. Barna skal få støtte i å mestre motgang, håndtere utfordringer og bli kjent 

med egne og andres følelse».   

Våre tiltak for å jobbe med dette: 

o Vi tar utgangspunkt i hva barnet kan og veileder de ut i fra deres forutsetninger og behov. 

o Vi legger opp til varierte aktiviteter for barna, både avdelingsvis og på tvers av avdelingene. 
o Vi deler opp i mindre grupper.  
o Vi tar barna på alvor ved å lytte og verne om den gode samtalen.  
o Alle aktiviteter har en pedagogisk bakdør slik at alle barn føler seg inkludert ut i fra behov og 

forutsetninger.  
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Mangfold og gjensidig respekt 
«Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle 
barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap.» Barnehageloven § 2. 
 
Barn skaper sin kultur gjennom lek og samspill med hverandre på tvers av kulturer. Leken og samspillet 
gir barna muligheten til å uttrykke seg gjennom sin kroppslige, verbale og musikalske fremtoning i 
møtet med det kulturelle fellesskapet.  
Hos oss er det viktig at alle kulturelle forskjeller blir tatt hensyn til i enhver barnegruppe.  
Barnehagen skal være åpen for impulser fra nærmiljø og samfunn, samtidig som vi skal være tydelige 
rollemodeller, bevisste på vår egen kultur og verdimessige ståsted.  
Barnehagen må derfor ta hensyn til det enkelte barns forutsetninger og deres kulturelle, religiøse eller 
verdimessige tilknytning. Mangfold og variasjon skal prege barnekulturen, noe som innebærer at vi 
kontinuerlig må arbeide for et vidt normalitetsbegrep. Det betyr for oss at ulikheter er verdifulle og 
ønsket. Respekt for menneskeverd og solidaritet er sentrale verdier som er forankret i 
menneskerettighetene. 
 
Våre tiltak for å jobbe med dette: 

 
o Vi markerer høytider og merkedager.  
o Vi markerer verdens aktivtetsdag og inviterer barn i nærmiljøet.  
o Vi arrangerer internasjonal uke på høsten med fokus på FNs barnekonvensjon og 

solidaritetskafé for barn og foreldre.  
o Vi er bevisst på holdning, kunnskap og ferdighet knyttet til andre kulturer enn vår egen.  
o Vi introduserer barna for internasjonal musikk, litteratur, dans og lek.  
o Vi har temaarbeid i forkant av internasjonal uke med fokus på handllinger som å vise 

omsorg, ta hensyn til andre, dele og hjelpe. 

Likestilling og likeverd 
Vi har et likeverdig barnehagetilbud der innholdet er utformet slik at det kan oppleves meningsfullt 
for det enkelte barn og barnegruppen. Ved at vi som jobber med barna lærer barna å kjenne, kan vi 
som voksne tilpasse oss og skape en hverdag som opplever meningsfult for barnet og barnegruppen. 
Vi tar hvert enkelt barn på alvor, og møter de med anerkjennelse og respekt. For å møte barn med 
tillit og respekt, er det viktig at vi er sensitive og tilstedeværende som evner å tilrettelegge ut i fra det 
enkelte barns behov. 

 
Våre tiltak for å jobbe med dette: 
 

o Vi legger opp til varierte aktiviteter for barna. 
o Vi er bevisste på hvordan vi henvender oss til hverandre uavhengig av skjønn.  
o Vi gir barna like muligheter til å delta på aktivteter. 
o Barna skal selv få medvirke i sin egen hverdag, og vi skal lytte til det de sier.  
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Bærekraftig utvikling  
Barnehagen skal legge grunnlag for barnas evne til å tenke kritisk, handle etisk og vise omtanke. 

Barna skal få gjøre seg erfaringer med å gi omsorg og ta vare på omgivelsene og naturen. Vi benytter 

oss av barnehagens nærområde som en arena for lek og læring hvor vi har rik tilgang på 

førstehåndserfaringer i naturen. Barna blir dermed kjent med naturens mangfold.  

Barnehagen samarbeider tett med andre barnehager og skoler tilknyttet Fornebu og sammen ønsker 

vi å skape gode holdninger til naturen og omgivelsene rundt. Vi ønsker å verne om kultrlivet vårt og 

skape et trygt og godt oppvekstmiljø for våre yngre. Sammen med barnehager og skoler på Fornebu 

har vi kommet frem til en tiltaksplan for miljøsatsingen her ute og vi skal bli bedre kjent med 

miljøtrappen vår i praksis.   

Samarbeid mellom barnehage og foreldre  
Sammen skal vi skape en sosial læringsarena som setter gode spor for barnets oppvekstmiljø. 

Foreldresamarbeidet har barnas beste som mål. Samarbeidet foregår både 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. 

MyKid 
Vi bruker det digitale kommunikasjonsverkstøyer MyKid. Her registreres nærvær, fravær og ferie. 

Dere som foresatte vil enkelt kunne se sovelister, beskjeder, samt få varsel om det er tomt for 

ekstratøy eller bleier. Månedsplanen for hver avdeling er digital og kan lastes ned til foresattes 

mobile kalender. Barnehagen har alltid full oversikt over barn som er tilstede samt kontaktlister på 

barna. Avdelingene legger vi ut bilder av hverdagen i barnehagen, og foresatte bestemmer selv om 

andre skal kunne se bildene eller ikke. Gjennom MyKid kan vi sende sms og mail. Med MyKid får 

barnehagen og foresatte bedre oversikt i hverdagen og en tettere dialog med hverandre.  

Tilvenning  
Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene legge til rette for at barnet får en trygg og god start i 

barnehagen. Vi jobber for å tilpasse rutiner og organisere eter barnets behov i starten. Vi setter av 

god tid til å gjøre barnet kjent på avdeling og etablerer relasjoner mellom barn og ansatte. Det er 

barnas tilknytning til de voksne, omsorg og trygghet som står i fokus. Barnet kommer inn i rutiner og 

dagsrytme som er felles for avdelingen og barnegruppen. På denne måten skaper vi forutsigbarhet 

for barnet. Vi voksne på avdelingen er gode rollemodeller og følger barnet inn i leken og aktiviteten 

og verner om de gode voksen-barn, barn-barn og voksen-voksen relasjonene.  

 

I forkant av oppstart i banehagen sender avdelingen ut velkommenbrev til alle nye foresatte. I 

tilvenningsbrevet er det blant annet informasjon om hvordan en tilvenning kan foregå, infomasjon 

om den nye avdelingen som barnet skal begynne på, samt dagsrytmen og praktisk informasjon 

som kan være nyttig å vite.  I løpet av første uken vil pedagogisk leder invitere til en 

oppstartsamtale.  
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Fra liten til stor avdeling   
Vi starter tilvenningen med de som skal på storbarnsavdelingene et par måneder før sommerferien. 

På denne måten danner barna et bekjentskap til avdelingen de skal på etter endt sommerferie. 

Tilvenningen foregår ved at vi organisserer og tilrettelegger for lekegrupper og samlingsstunder på 

de nye avdelingene hvor kjente voksne følger barna opp.  

For å ivareta nye barn legger vi til rette for lekegrupper. Dette skaper trygghet og gjør det lettere for 

barna å skape oversikt. Vi har fokus på samlingsstunder og avspenning hvor barna erfarer måter å få 

ro i kroppen på. Vi bruker yoga, bord- aktiviteter og musikk som eksempler på avspenning. 

På storbarnsavdelingene går vi gjerne litt lenger turer. Vi pakker sekken og har med oss mat på tur. 

Under bål-sesongen lager vi gjerne mat på bål.  

Fra barnehage til skole  
Når du blir førskolebarn hos oss, blir du Maximus. Det betyr «de eldste/største». Å begynne på 
skolen innebærer en stor overgang, både for barn og foresatte. “Barnehagen skal legge til rette for at 
de eldste barna har med seg erfaringer, kunnskaper og ferdigheter som kan gi dem et godt grunnlag 
og motivasjon for å begynne på skolen” (Rammeplan, 2017). 

 

For mange forbindes det å begynne på skolen med å lære, lese og skrive. Ut i fra erfaringer er det de 

små enkle tingene som kan bli utfordrende for mange barn. Eksempler kan være å ta imot beskjeder, 

vente på tur, gå på do alene, sitte stille over lengre tid, pakke sekken, hoppe tau og sparke ball i 

friminuttene, ta av og på klær og sko. Vi er opptatte av at læring skal skje gjennom lek. Vi arbeider 

kontinuerlig for at barna skal bli trygge og selvstendige, slik at de er forberedt på forventningene de 

møter i skolehverdagen. For oss innebærer det at barna gjennom bevegelsesglede og matglede 

utvikler god motorikk, koordinasjon, kroppsbevissthet, god selvhevdelse, språkforståelse og evnen til 

å utfordre seg selv. Våre verdier skal bidra til at Maximus-barna lærer seg å være kreative, 

fantasifulle samt utvikler evnen til å vise empati og respekt for andre. 

Maximus skal blant erfare å lage sunne og næringsrike matpakker. Dette kaller vi 

«Matpakkeprosjektet». Målet med «matpakkeprosjektet» er å introdusere barna for ulike matvarer, 

matkulturer og mattradisjoner, samt ulike måter å tilberede matpakker på. Vi ønsker å gi barna 

sunne vaner som de kan ta med seg når de begynner på skolen og videre i livet.  

Vi arbeider etter Bærum kommunes plan for overgang barnehage-skole.  

Vi samarbeider med tilhørende skoler og introduserer barna for grenseobjekter. Grenseobjekter er 

kjente leker, sanger og bøker barna vil møte på skolen. Det vil øke sannsynligheten for at barna 

opplever sammenheng mellom barnehagen og skolen. På våren deles Maximus inn i grupper etter 

hvor de starter på skole. Dette for å skape gode relasjoner og en tryggere overgang. 

Det skal være stort å være Maximus i Fornebu Idrettsbarnehage. Høydepunktet som skolestartere 

ser veldig frem til er Maximus- overnattingen som finner sted på våren. 
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Foreldrenes medvirkning 
Et nært samarbeid mellom barnehage og hjem gir de beste forutsetninger for at barna opplever en 
trygg og god barnehagehverdag. Det er dere foresatte som kjenner barna deres best og vi er heldige 
som får muligheten til å lære barna deres å kjenne. Gjennom et godt samarbeid med FAU ønsker vi 
at deres innspill skal få en betydelig rolle i vår pedagogiske virksomhet. Vi ønsker også å skape gode 
sammenkomster gjennom f. eks. dugnad og markering av høytider. Hvert år sendes det ut en 
brukerundersøkelse. Deres svar er viktig når vi evaluerer og kvalitetsikrer egen praksis.  

FAU og SU 
Foreldrerådet består av alle foreldrene. Hvert barnehageår velges det representanter til et 
arbeidsutvalg for foreldrerådet (FAU). Samarbeidsutvalget (SU) består av foreldre og ansatte i 
barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, 
kontaktskapende og samordnende organ.  
 

Vi har et eget skriv som forklarer mer om prosessen rundt foreldrerådet og deres rolle. Dette 
skrivet tildeles alle nye foresatte ved nytt barnehageår.  
 

 
 

Tilrettelegging  
Barnehagen skal sørge for at barn som trenger ekstra støttemfår den sosiale, pedagogiske og/eller 
fysiske tilretteleggingen som er nødvendig for å gi barnet et inkluderende og likeverdig tilbud. 
Tilretteleggingen skal vurderes underveis og justeres i tråd med barnets behov og utvikling i nært 
samarbeid med barnets hjem, barnehagen og de instanser som eventuelt kommer inn for å støtte og 
å veilede. 
 
 
 

Vi ser frem til samarbeidet og det nye barnehageåret 2020- 2021 
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Møter mellom barnehage og hjem 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Hva Hvem 

Hente og bringe Hente og bringe er de to viktigste samarbeidsarenaene mellom barnehage og 

hjem. Her utveksles det viktig informasjon om barnets trivsel, lek og 

vennskap.  

Foreldresamtaler Barnehagen inviterer foreldre til individuelle foreldresamtaler minst én gang i 

året. Foreldresamtalen er en fortrolig samtale mellom foreldrene og 

barnehagelærer om det enkelte barns trivsel, utvikling og aktiviteter i 

barnehagen. 

Foreldremøter Sammen med foreldrene skal barnehagen finne fram til innhold og 
møteformer som gjør at foreldrene opplever møtene som givende.  
Ved første forledremøte velges det representanter til FAU.  
Daglig leder kaller så inn representantene i FAU til et samarbeidsmøte.  
Her velges det videre to SU representanter 

Solidaritetskafe Barnehagen inviterer til solidaritetskafe i forbindelse med solidaritetsuken vår 

og FN`s barnekonvensjon.  

Lucia Barnehagen inviterer til en stemningsfull markering av Lucia i barnehagen. 

Julegrantenning I samarbeid med FAU inviterer vi til julegrantenning i barnehagen.  

Påskefrokost Barnehagen inviterer foresatte til påskefrokost før vi går inn i påskeferien.  

Dugnad I samarbeid med FAU inviterer vi til dugnad i barnehagen.  

Sommeravsluting  I samarbeid med FAU inviterer vi til sommeravslutning og markering for 

skolestarterne i barnehagen.  
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Vår pedagogiske virksomhet  
Barnehagen skal begrunne, planlegge, vurdere og dokumentere at det pedagogiske arbeidet er i tråd 
med barnehageloven og rammeplanen. Vi jobber etter en didaktisk modell som innebærer at vi 
gjennom vår tilrettelegging for det pedagogiske tilbudet gjør en vurdring under mål og begrunnelse 
for mål, innhold, arbeidsmetode, forutsetninger og evaluering.  
Vi skal legge til rette for barns medvirkning, samtidig som at vi legger rammer for et inkluderende 
fellesskap og progresjon.   

Planlegging  
Planlegging gir oss grunnlag for å tenke og å handle systematisk i det pedagogiske arbeidet. Fire 

perioder legger rammer for progresjon og systematisk kvalitetsikring når lederteamet har 

periodeplanlegging for kommende periode. Her tar vi i bruk en daktisk modell for målrettet og 

systematisk arbeid med årsplan som styringsdokument. Vi vektlegger at alle ansatte er med i 

planleggingsarbeidet og vi bruker blant annet avdelingsmøter, personalmøter og planleggingsdager 

til dette arbeidet. Barna er med på å legge føringer for selve innholdet innenfor ulike temaer med 

utgangspunkt i deres interesser. Periodeplanene våre konkretisserers i månedsplanene og 

temaplanene som når ut til foresatte gjennom Mykid. 

Dokumentasjon  
Rammeplanen (2017) 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. Lederteamet dokumenterer 

mål, innhold og arbiedsmåter i forkant av de fire ulike periodene og trekker inn sentrale elementer 

fra årsplanen. Gjennom prosjektarbeid og pedagogisk dokumentasjon ønsker vi å synliggjøre livet på 

avdelingene. Livet på avdeling blir dokumentert i form av bilder og tekstskaping som underbygger 

bildene. En konkretissering av dette synliggjøres gjennom temaplan/ månedsplan og månedsbrev. 

Vurdering 
Barnehagen skal være en lærende organissasjon hvor evnen til å reflektere over egen praksis er 

avgjørende. For å kvalitetsikre den pedagogiske virksomheten skal det pedagogiske arbeidet 

beskrives, analyseres og fortolkes ut fra barnehagens planer, barnehageloven og rammeplanen. Vi 

evaluerer perioden i forkant av ny periode for å sikre progresjon og erfaringsutbytte fra perioden 

som har vært. 

 

 

• Mars, april 
og mai

• Juni, juli og 
august

• Desember, 
januar og 
februar

• September, 
oktober og 
november

P4 P1

P2P3
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Våre arbeidsmåter 
Vi  benytter oss av ulike arbeidsmåter for å ivareta enkeltbarn, barnegruppe og lokalmiljø: 

Periodeplanlegging: Vi har storbarns og småbarnsteammøter hvor vi jobber ut i fra en didaktisk 

modell. Vi evaluerer perioden som har vært og planlegger kommende periode. 

Prosjektarbeid: Vi 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: Lederteamet utarbeider innhold og prosess i samarbeid med barnehagens øvrige 

medarbeidere. 

Repetisjon: Vi repiterer kjernestoffet i våre fem fagtemaer. 

Spiralprinsippet: Vi sikrer en systematisk, helhetlig og kontinuerlig utvikling av barns ferdigheter, 

kunnskap og læring innenfor alle fagtemaer.  

Digital praksis: Vi legger til rette for at barna får utøve digital dømmekraft og utforskning som bidrar 

til barnas lek, kreativitet og læring.  
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Rammeplanens fagområder  
Rammeplanen gir føringer for et helhetlig arbeid som skal sikre alle barns utviklingsmuligheter og 

trivsel. Barnehagens pedagogiske tilbud skal romme innhold fra rammeplanens syv fagområder. Vi 

arbeider systematisk og kontinuerlig med alle rammeplanens fagområder. Læringsverkstedet setter 

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. Vi vil at barn 

og voksne skal få nye impulser og være i utvikling. Gjennom å tilrettelegge for progresjon ut fra 

barnets forutsetninger og individuelle behov vil vi at barna opplever bevegelsesglede. 

 

 

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 teknologi, 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. 

 

Bevegelse - Rammeplanens fagområde Kropp, bevegelse, mat og 

helse ligger i stammen i vårt pedagogiske tre, og inngår i alle fagtemaene i løpet av uka. 
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Læringsvennene våre 
 

For å illustrere fagtemaene og gjøre dem minneverdige og morsomme for både barn, foresatte og 
ansatte, har de fått en visuell figur og et navn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Telle- Tariq 

Rime- Rolf                  Farge- Paletta 

            Hjerterud 

 Leke- Liv 

 Leke- Liv 

 Ute- Mons 

 Beveg- Else 
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Arbeid med fagområdene    
 

  

1-2 år 3-4 år 4- 6 år 

Språk 

 

De yngste barna kommunisserer 

mye gjennom lyder og kroppen. Vi 

voksne må derfor være 

tilstedeværende og annerkjenne 

barnas uttryksmåter slik at barna 

utvikler språk og 

begrepsforståelsen.  

Vi synger sanger og leser for barna 

og benevner det vi gjør i samspill 

med enkelt barn og barnegruppen. I 

samlinsstund bruker vi konkreter og 

bevegelser for å forsterke innholdet 

i eventyret eller i sangen.  

Språk 

 

Leken har begynt å få en fremtrende 

plass i barnas utfoldelse på avdeling 

og her foregår det viktig 

språkstimulering. Barnet er opptatt 

av navnet sitt og gjennkjenner 

bokstaver. Mange begynner å 

utforske språket med rim og regler.  

Vi har samslingsstunder med 

konkreter, vi leser bøker og vi leker 

med språket. Vi verner om den gode 

samtalen og bidrar til at barna i 

større grad bruker språket for å 

fremme egne tanker og følelser. 

Videre gjør vi barna kjent med tall 

og bokstaver.  

Språk 

 

Barna anvender språket til 

problemløsning og det er gjerne en 

sammenheng i det de forteller. De 

er undrende og søker svar på 

spørsmål. Uttalelsen er tydligere og 

barnet viser gjerne interesse for 

bokstaver og tall.  

Vi legger til rette for språkgrupper 

og forbereder barna til skolestart 

med selvstendighetstrening og 

lystbetont læring.  

Hverdagsrutiner skal være gode 

arenaer for språkutvikling.  

Natur 

 

Små barn er kroppslige i alt de gjør 

og de gjør seg førstehåndserfaringer 

i sin egen kropp. I naturen 

stimuleres barna til aktivt å ta i bruk 

alle sansene.  

Vi er ute i trygge omgivelser og drar 

på tur med minibussen vår. Vi tar 

bilder fra tur og henger på veggen 

på avdeling. Vi lukter på blomster og 

peker på ting som vekker vår 

nyskjerrighet i omgivelsene ute.  
 

Natur 

 

Barna får mulighet til å vidreutvikle 

grovmotorikken i ulent terreng. 

Barna blir mer bevisste på egen 

kropp og mestring.  

Vi går gjerne på lengre turer og har 

med mat på tur. Barna er med på å 

forbereder turmat. Vi samtaler om 

maten og legger til rette for at barna 

opplever ro under måltidene.   

På vei hjem plukker vi med oss 

rekvisitter fra turen som 

utgangspunkt til formingsaktiviteter 

i barnehagen. 
 

Natur 

 

Barna er mer utholdnene og kan 

delta på lengre turer.  

Vi utforsker spor og sportegn og 

undrer oss over dyrelivet.  

Vi oppfordrer barna til å ta vare på 

naturen gjennom avfallssortering og 

verner om kulturlivet vårt på 

Fornebu. I løpet av barnehageåret 

har barnehagen et prossjekt om 

kulturlivet på Fornebu. Målet er å 

gjøre barna bevisst på Fornebus 

historie og kulturliv og skape 

nyskjerrighet og innsikt.  

 Vi øver på selvstendighetstrening 

og kler oss etter værforholdene. 
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1-2 år 3-4 år 4- 6 år 

Hjerte 

 

Barnehagen er for mange barn 

deres første møte med et 

demokratisk samfunn. Plutselig er 

barnet en del av et større fellesskap 

hvor alle skal ha lik mulighet til å bli 

sett og hørt. Det at vi voksne på et 

tidlig tidspunkt legger til rette for 

felles aktiviteter og trygge rutiner 

skaper en følelse av å høre til. Det er 

denne følelsen som blir viktig å 

fremskape den første tiden. Barnet 

skal bli trygg i egen kropp som 

fordrer at den voksne ser barnet og 

gir det positiv respons, samt er 

barnets forlengende arm. Barnet 

erfarer å dele på leker samt 

turtaking. Vi har stort fokus på 

relasjonsbygging og anerkjennende 

blikk i møte med hvert enkelt barn. 

Barna møter Hjerterud som er selve 

symbolet på sosial kompetanse. Vi 

gir barna tid og rom til utforskning 

og anerkjenner barndommens 

egenverdi. 

Vi har fokus på omsorgspersonene 

rundt barna og lager familiehus som 

barna kan finne trygghet i, i løpet av 

barnehagehverdagen.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hjerte 

 

Barnet blir mer bevisst på sine egne 

føleser ut i fra forutsetninger og 

behov. Vi voksne må være lydhør og 

hjelpe barnet til å regullere egne 

følelser ved å sette ord på 

konteksten. Vi veileder og støtter i 

lek og samspill der situasjoner 

oppstår. Vi bidrar til at alle får ta del 

i fellesskapet og jobber bevisst etter 

forebyggende mobbing ut i fra en 

egen handlingsplan.  

Samlingsstundene bærer preg av 

erfaringer som barnet kjenner seg 

igjen i. Vi gir barnet viktige verktøy 

som de kan ta med seg videre i lek 

og samspill med andre barn ved å 

skape et felles reportoar.  

Barnet erfarer i større grad at det er 

en del av en større barnegruppe og 

at vi må være gode mot hverandre 

og hjelpe sidemannen vår.   

 

 

 

 
 

Hjerte 

 

Barnet får mer innsikt i hvordan 

andre barn har det og vi veileder 

barna til å ta kontakt med andre 

barn på en positiv måte. Barna 

mestrer i større grad å løse opp i 

konflikter, samtidig som at voksne 

må være tilstede og forstå det som 

skjer. Vi skal bidra til at barnet 

utvikler en positiv selvfølelse og et 

realistisk bilde av seg selv. Det skal 

være trygg i egen kropp og bære en 

forståelse av at hver og en av oss er 

unike med ulike kvaliteter og 

kompetanse.  

Vi fortsetter å snakke om de ulike 

følelsene og barna bidrar i 

samlingsstunder etter eget ønske.  

Hjerteprogrammet som er utviklet 

av Læringsverkstedet er med oss i 

samlingsstundene. 
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1-2 år 3-4 år 4- 6 år 

Matte 

 

På avdelingen benevner vi alt vi gjør 

i samspill med barna. Vi bruker 

begreper som stor/ liten lite/ mye 

lang/ kort osv. Barna blir kjent med 

ulike former.  

De yngste barna repiterer ofte det 

de gjør og putter ting i kasser, heller 

ut for så å putte det tilbake i kassen 

igjen. Barna gjør seg erfaringer med 

antall, rom og form, plassering, samt 

mengde og tyngde. Vi lar barna 

utforske og er med på å skape et 

dynamisk miljø tilpasset 

barnegruppen og deres interesser.  

Fra tidlig av oppfordrer vi barna til 

aktivt å ta del i å rydde i forkant av 

en ny aktivitet. Barnet vil erfare å 

sortere og plassere.  

Matte 

 

Barna danner seg en større 

interesse for konstruksjon. Dermed 

får barnet oppleve gleden av å finne 

frem til løsninger. Barna 

sammenligner og forsøker å 

gjennskape. Barnet setter også ord 

på prossesen og benevner 

matematiske begreper. Vi voksne 

bruker begreper som over, under, 

vedsiden av. 

Eventyr som Bukkene Bruse er et 

populert eventyr som blir mye 

brukt. Det samme er eventyret om 

Skinnvotten.  

Barna er med å dekke bord og 

regner seg frem til anntall. Vi bruker 

tall og former i samlingsstund og 

måler hvor høye vi er, samt 

utforsker egen styrke og 

finmotorikk.  

Matte 

 

Vi ønsker å bevare barns 

nyskjerrighet og lyst etter å lære ved 

å gjøre mattematikk lystbetont. Vi 

tar tak i barns uttryksmåter og 

benytter oss av ulike spill for å gjøre 

læring morsomt og inkluderende. 

Vi legger til rette for at barna får 

møte konstruksjonslek. Vi har 

skolestartergrupper med 

systematiske aktiviteter som 

stimullerer barna til å ta i bruk sin 

logiske sans og gir barna erfaringer i 

møte med matematiske former og 

begreper, tall og problemløsning. 

Kreativitet 

 

De yngste barna lærer verden å 

kjenne gjennom kroppen. Kroppen 

er et redskap for kreativitet. Barna 

får sanse med maling på hendene i 

ulike farger som blir til et kunstverk. 

Vi maler barna på føttene og lager 

fotavtrykk og avslutter med 

vannaktivitet hvor vi kan helle og 

skumme.  

Vi tenker «Deres første møte med 

materialer» og bevarer gleden små 

barn har i utforskning og sansing 

med ulike materialer i trygge 

omivelser.  

Rytmeegg byr på morsomme 

stunder i samslingsstund.  

Kreativitet 

 

Barna blir mer bevisst sine 

uttryksformer. Vi voksne må hjelpe 

og legge til rette, slik at de får 

mulighet til å utfolde seg i trygge 

omgivelser.  

De får erfaringer med å klippe og 

lime, samt male etter motiv med 

ulike redskaper. Nauren blir tatt 

med inn og barna viser stolt frem 

det de har lagd.  

Vi voksne dokumenterer prosessen 

og legger til rette for at veien blir til 

mens man går. Det er ikke selve 

sluttresultatet som er viktig, men at 

barnet opplever mestring og har det 

gøy under aktivieten.  

Kreativitet 

 

Barna inspirreres i stor grad av 

hverandre. De kan være til hjelp for 

hverandre under f.eks 

bordaktiviteter. Vi voksne gjør barna 

bevisst på at man er unike og får til 

ting forskjellig.  

Dramatisering får sitt utspring og 

barna går inn i ulike roller.  

Barna kjenner til ulike materialer og 

vi voksne legger i stor grad til rette 

for at materialene er tilgjengelige 

for barna.  
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1-2 år 3-4 år 4- 6 år 

Lek, bevegelse og helse 

 

 

Barna lærer verden å kjenne 

gjennom kroppen og vi skal legge til 

rette for at barna får utfolde seg i 

trygge omgivelser. Barna får utfolde 

seg i hallen vår med tilhørende 

rekvistter og får motoriske 

utfordringer etter deres 

forutsetninger og behov. 

Idrettspedagogene sikrer gode 

aktivitetsplaner og barnehagen har 

flere aktivitetesdager hvor alle barn 

deltar. 

De yngste liker gjerne å flytte på 

ting i rommet. De drar og skyver ting 

etter seg, gjemmer seg og bruker 

kroppen til å komme seg opp og 

ned. Dette gjentar de ofte. Vi ønsker 

å legge til rette for et dynamisk 

miljø på avdeling hvor barna kan 

utfolde seg i rommet og der leker og 

ander gjensatnder kan være under 

utforskning.  

Vi danser til musikk  og har leker 

med bevegelse.  

Vi gir barna tilgang på et variert 

kosthold og tilnærmer oss maten 

med nyskjerrighet og interesse. 

Barna får spise i eget tempo og vi lar 

de prøve og mestre.  

 

Lek, bevegelse og helse 

 

 

Barn i denne alerdern har behov for 

å være aktive og vi vokne må legge 

til rette for at barna får utforlde seg. 

Vi legger til rette for motoriske 

utfordringer inne, ute, på tur og i 

hallen. Samtidig er det viktig at vi gir 

barna rom for å kjenne etter i egen 

kropp når de er slitne og har behov 

for å slappe av. Barna får ta del i 

avspenningsøvelse, lydbøker og 

eventyrstunder.  

Idrettspedagogene sikrer gode 

aktivitetsplaner og barnehagen har 

flere aktivitetesdager hvor alle barn 

deltar. 

Barn i denne alderen er ofte opptatt 

av sammenligning. Her får den 

pedagogiske bakdøren sin viktige 

plass. Vi må sørge for at aktiviteten 

vi tilbyr barna er noe alle barn føler 

seg inkludert i og som gir barnet en 

følelse av mestring.  

Barna er dagens hjelpere og er med 

å dekke bord og hente mat. Vi er 

også mer bevisst på de hygientiske 

forutsetningene i forkan av hvert 

måltid samt det å rydde etter oss. 

 

Lek, bevegelse og helse 

 

 

Barnet kan i større grad reggullere 

egne følelser. Regellek blir mer 

utbredt og de tester grenser i egen 

kropp. De setter stor pris på 

tilbakemelding fra oss voksne og 

søker bekreftelser. Det skal vi 

voksne gi dem i form av respons og 

gode tilbakemeldinger.  

Vi ønsker fortsatt å bevare gleden 

leken gir, samtidig som at vi legger 

til rette for bordaktiviteter og 

selvstebdighetstreing. Avspenning 

og hvile er noe vi har fokus på å 

gjennomfør ehver dag. Vi ønsker at 

barnet blir bevisst på hva 

avspenning gjør med kroppen nå vi 

er slitne.  

Idrettspedagogene sikrer gode 

aktivitetsplaner og barnehagen har 

flere aktivitetesdager hvor alle barn 

deltar. 

Vi lager mat på tur og har 

samlingsstunder og aktiviteter hvor 

vi erfarer at naturen byr på mange 

fine muligheter. 

Vi tilbyr barna smaksleker med bind 

forran øyene. Barna mestrer å 

benytte seg av kniv og er flinke til å 

følge håndvaskrutiner og rydder 

etter hvert måltid.  
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Årshjulkallender for barnehageåret 2020- 2021 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Dato Hva 

3. august  Velkommen til et nytt barnehageår  

10. august Velkommen til nye barn og foresatte  

13 august Planleggingsdag 

14 august Planleggingsdag 

28. august Årstidsbursdag for juni, juli og august barna 

Uke 38 Brannvernuke. Aksjon Rask med brannvernleder: Julie Helgerud  

15. september Foreldremøte for småbarnsavdelingene 

16. september Foreldremøte for storbarnsavdelingene 

Seeptember Daglig leder kaller inn til et samarbeidsmøte med FAU 

30. September Aktivitetsdag   

Uke 41 Solidaritetsuke  

23. oktober FN- dagen markeres med solidaritetskafe for barn og foreldre  

27. november Årstidsbursdag for september, oktober og november barna 

11. desember Lucia i barnehagen for barn og foreldre  

18. desember Barnas julebord   

24. des – 2. jan Vi ønsker barn, foreldre og ansatte en riktig god jul 
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Dato Hva 

4. januar Planleggingsdag 

5. januar Godt nytt år og velkommen tilbake til barnehagen 

Uke 3 Vinterfestivaluke  

Uke 4 Prosjekt om Fornebulandet  

6. februar Markering av Samenes Nasjonaldag  

12. februar Årstidsbursdags- karneval for desember, januar og februar 

barna 

Uke 11 og 12 Påskeverksted  

26. mars Påskefrokost for barn og foreldre  

27- 5 april Vi ønsker barn, foresatte og ansatte en god påskeferie 

6. mai Dugnad for barn og foreldre  

7. mai Aktivitetsdag  

10. mai Verdens aktivitetsdag  

13. mai Kristi himmelfartsdag. Barnehagen er stengt 

14. mai Planleggingsdag 

17. mai Nasjonaldag. Barnehagen er stengt 

24. mai Andre pinsedag. Barnehagen er stengt 

28. mai Årstidsbursdag for mars, april og mai barna  

Uke 22 Friluftslivuke 

Uke 24 Sommerfestivaluke 

Juni Maximusovernatting, sommerfest og Maximus-avslutning 

Juli 

uke 28, 29 og 30 

Vi ønsker barn, foresatte og ansatte en god sommerferie 
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Bakgrunnsdokumenter

 

Lov og forskrifter 

• Lov om barnehager (barnehageloven) (2018) 

• Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) 
 

Læringsverkstedets dokumenter 

• Verdiplattform 

• Veilederen «Vår pedagogikk»  

• Handlingsplan mot mobbing i barnehagen 

• Virksomhetsplan 
 

Veileder fra Kunnskapsdepartementet 

• Fra eldst til yngst, overgang barnehage-skolen (2008) 
 

Veiledere fra Utdanningsdirektoratet 

• Håndtering av kriser og sorg i barnehagen (2014) 

• Språk i barnehagen – mye mer enn bare prat (2013) 

• Barns trivsel – voksnes ansvar, veileder om forebyggende arbeid mot mobbing i barnehagen 
(2012) 
 

Lenker til aktuelle hjemmesider 

• Læringsverkstedet 

• Regjeringen/Kunnskapsdepartementet/Barnehage  

• Utdanningsdirektoratet/Barnehage   

• PBL - Private barnehagers landsforbund 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.laringsverkstedet.no/
https://www.regjeringen.no/no/tema/familie-og-barn/barnehager/id1029/
http://www.udir.no/Barnehage/
http://www.pbl.no/no/

