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Barnehagens samfunnmandat 

Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og 

aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem (Barnehageloven, 2005, 

§ 1 Formål). Barnehagens samfunnsmandat er, i samarbeid og forståelse med hjemmet, å 

ivareta barnas behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som grunnlag for 

allsidig utvikling. Lek, omsorg, læring og danning skal ses i sammenheng. 

Formål med barnehagens årsplan 
Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet som skal planlegges og vurderes.        

Barnehagens pedagogiske arbeid skal være begrunnet i barnehageloven og rammeplanen.  

Rammeplanen påpeker at årsplanen er et arbeidsredskap for personalet som skal             

dokumentere barnehagens valg og begrunnelser. 

Med utgangspunkt i rammeplanen skal barnehagens samarbeidsutvalg fastsette en årsplan 

for den pedagogiske virksomheten. 

Årsplanens funksjon 
Årsplanen skal synliggjøre hvordan barnehagen omsetter barnehagelov i praksis, og 

arbeider målrettet for å sikre det pedagogiske arbeidet.  

Ifølge rammeplanen har planlegging av barnehagens innhold og pedagogiske arbeid flere 

funksjoner: 

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

- Det gir kontinuitet og progresjon for enkeltbarn og barnegruppen 

- Synliggjør barnehagens fortolkning og realisering av rammeplanen 

- Gir utgangspunkt for refleksjon og utvikling av virksomheten 

Barnehagens årsplan er også et viktig dokument for eier og myndighetenes oppfølging og 

tilsyn med barnehagen.  
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Velkommen til Læringsverkstedet Grandehagen 
Vi ser frem til et nytt og spennende år med fokus på lekende læring, samspill og mestring. 

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

 Grandehagen ble startet opp i august 1995 og 30 april 2018 ble vi  

kjøpt av Læringsverkstedet og vi er blitt en del av noe større, der 

både barn og personal kan fortsette å utvikle seg. 

Læringsverkstedet har en visjon om at vi får verdens viktigste 

verdier til å vokse. Denne kjenner vi oss godt igjen i via 

Grandehagens visjon som er: «Vi gjør hverandre gode» 

Læringsverkstedet er opptatt av at bhg skal beholde sitt lokale 

særpreg, så for vår del vil vi fortsette å jobbe slik vi gjør, samtidig 

som vi vil tilføre noe nytt gjennom hjerteprogrammet. 

Hensikten – er at alle barn skal oppleve og føle seg verdifulle. 

Verdiene som ligger til grunn er Leken & Ambisiøs, Raus & 

Tydelig. I vår barnehage har vi et stabilt personal, der de fleste har vært her i mer enn 12 år. 

Vi er godkjent for 56 heldagplasser, med 19 plasser under 3 år og 37 over 3 år. 

Vi har jobbet med «Være Sammen» siden 2013 og kan nå kalle oss for en Løve bhg. Dette innebærer 

at de voksne som jobber hos oss er rause, varme og tydelige i relasjonene med barna. Tydelighet dreier 

seg om både grenser og at vi har krav og forventninger til barna som vi vet at de kan mestre. Det er nå 

godt implementert og er blitt en naturlig del av den voksnes adferd i møte med barna. 

 

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

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

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

samspill og mestring. 

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

https://laringsverkstedet.no  

Barnehagens samfunnsmandat 

Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og 

aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem (Barnehageloven, 2005, 

§ 1 Formål). 

Visjon 

Vi ser på barna som verdens viktigste verdier og det mest verdifulle vi har. Barna er verdens 

framtid. Vår visjon peker framover og viser vei for alt av arbeid i Læringsverkstedet: 

«VI FÅR VERDENS VIKTIGSTE VERDIER TIL Å VOKSE» 

I våre barnehager arbeider vi for at alle barn skal få et best mulig grunnlag for videre 

utvikling, læring og et godt liv. Vi ønsker at barna skal vokse i kunnskap og mestring, i 

trygghet og empati.  

  

https://laringsverkstedet.no/
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Våre verdier 

Vi skal være «Leken og ambisiøs». Vi byr på oss selv og har det moro. Samtidig har vi 

klare mål og kraft til å nå dem. 

Vi skal være «Raus og tydelig». Vi har takhøyde og frihet samtidig som vi har rammer og 

retningslinjer som gjør det trygt å være raus i møte med barn og foreldre. 

 

Barnehagen bidrar til å danne et godt grunnlag for livslang læring og aktiv deltagelse for 

barna i et demokratisk samfunn. Å møte individets behov for omsorg, trygghet, tilhørighet og 

anerkjennelse og å sikre at barna får ta del i og medvirke i fellesskap, er viktige verdier som 

skal gjenspeiles i barnehagen. Ifølge rammeplanen skal barnehagens verdigrunnlag 

formidles, praktiseres og oppleves gjennomgående i barnehagens pedagogiske arbeid. 

Disse er: 

• Demokrati 

• Mangfold og gjensidig respekt 

• Likestilling og likeverd 

• Bærekraftig utvikling 

• Livsmestring og helse 
 

I Grandehagen blir alle barn og foreldre sett når de kommer i barnehagen. Barna blir møtt 
med navn og vi ser på det og sier for eksempel “Så hyggelig å se deg, nå ble jeg glad for at 
du kom eller så godt å se deg”. 
Omsorg og trygghet vises når den voksne er aktivt med i barns lek gjennom dagen. Her 
fremmes da også læring og danning gjennom allsidig lek og utvikling. 
 

Barnehagens formål og innhold  
Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. 

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

fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide 

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

Læringsverkstedets pedagogikk er vår fortolkning av innholdet i rammeplanen og ivaretar 

rammeplanens føringer. 

Hvert barn er et unikt og verdifullt menneske som skal møtes med respekt og anerkjennelse. 

OMSORG, LEK, LÆRING OG DANNING 

I Grandehagen betyr «OMSORG» at vi bryr oss om hverandre og tar vare på hverandre. De 

voksne er varme og vet at de har verdens viktigste jobb, der foreldrene leverer fra seg det kjæreste 

de har. Omsorg innebærer å skape et godt miljø, som til rettelegger for allsidig lek og læring, 

bygge relasjoner og få venner. Det å veilede og tilrettelegge for mestring er en viktig del av 

omsorg slik vi ser det. Å hjelpe barna til å få verktøy de kan bruke til å mestre de utfordringer de 

møter, ser vi på som en viktig del av livsmestringen. LEKEN har en stor plass hos oss. De voksne 

er lekende og ser på leken som et viktig verktøy til å lære mer om både barnet og seg selv. 

Gjennom leker lærer vi, bygger relasjoner og ikke minst har vi det gøy.  
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Trivsel øker LÆRINGEN og de sosiale situasjonene vi er i i løpet av dagen, er en viktig 

innfallsvinkel til læring. Læring i Grandehagen er bl.a å få prøve ut ny kunnskap gjennom 

utforskning og undring, får god veiledning og støtte og å få anvende denne erfaringen videre i 

praksis. Det har å tilgang på ulikt materiell som stimulerer barna til utforskning og undring er 

vesentlig, da dette også kan være med å berike lekens innhold. Læring i barnehagen dreier seg om 

å tilegne seg konkrete kunnskaper og ferdigheter på et grunnleggende nivå tilpasset barnas alder, 

interesser og andre forutsetninger. Barnas rett til medvirkning kommer til utrykk gjennom at 

barna skal få ta del i kunnskaper gjennom felles opplevelser og sosialt samspill i både lek og 

hverdags aktiviteter.  

Gjennom lek, omsorg, læring, undring og nysgjerrighet vil barna i Grandehagen gjennom 

fellesskapet med de andre barna og de voksne få god og nødvendig relasjonskompetansen, der 

bl.a grunnlaget legges for selvstendighet og ansvarlig deltagelse i demokratisk fellesskap. 

Samholdet og solidaritet fremmes samtidig som barnas individuelle uttrykk og handlinger blir 

verdsatt. De voksne legger vekt på at barna skal få utviklet forståelse for felles verdier og normer 

som er viktig for fellesskapet under relasjonsbyggingen. 

På denne måten vil barnehagen være en viktig del av arbeidet med DANNING, som skjer i de 

oppdagelsen barnet gjør underveis og barnets samspill med omgivelsene. Det å jobbe med barnas 

sosiale kompetanse som en kontinuerlig prosess er en viktig del i det arbeidet som gjøres i 

Grandehagen: Dette er vårt særpreg å jobbe med å styrke selvfølelsen og selvtilliten gjennom 

kvaliteten i relasjonene og her brukes bl.a kunst som et av flere uttrykksformer.  
Her hos oss får barna muligheten til tidlige erfaringer med jevnaldrende barn i bl.a lek og 

hverdagsaktiviteter og det har stor betydning for barns samspills ferdigheter. Barnehagen blir på denne 

måten en viktig arena for barns sosiale utvikling, læring og etablering av vennskap. Gjennom de 

sosiale relasjonene med andre barn og voksne får barna utviklet sin egen identitet gjennom den 

tilbakemeldingen som andre gir på vår adferd. I Grandehagen er de voksne bevisste den viktige 

rollen de har i den anerkjennende kommunikasjonen med barna, for at selvfølelsen og selvtilliten 

skal styrkes og at barna skal ha tro på seg selv og sine prestasjoner.  

Vi har troen på barnet og de iboende muligheten som ligger der og på denne måten dannes vi et 

godt utgangspunkt for god læring. Sammen gjør vi erfaringer sammen med barna, den voksne 

undere seg sammen med og vi er nysgjerrige sammen. I en slik prosess skjer mye og læring. Ved 

å samhandle positivt med andre i de ulike situasjonene vi kommer opp i, så styrker vi den sosiale 

kompetansen hos barnet. Denne kompetansen uttrykkes og tilegnes altså gjennom det samspillet 

som barna har med hverandre og de voksne og gjenspeiles i barnas evne til å ta initiativ og til å 

opprettholde relasjonen. 

Vårt vurderingsarbeid ifht det som er nevnt ovenfor, baserer seg på IGP metoden og vil være et tema 

på personal møtene, som vi vil ha hver 8. uke gjennom dette barnehage året. IGP er en metode der 

personalet forbereder seg individuelt før møtet, så deler vi i gruppe før det tas opp i plenum. 

  
KOMMUNIKASJON OG SPRÅK 
I Grandehagen ønsker vi å være bevisst på hvordan vi bruker språket. Ved å benevne ting vi gjør som 

f.eks. si høyre og venstre istedenfor «den» og «den andre» vil barnet fortere lære høyre og venstre. 

Ved å bruke navn på pålegg istedenfor «den» eller «sånn» så lærer barnet mer. Barn lærer språket ved 

å høre og bruke det, derfor ønsker vi i sterk grad å stimulere dette hos barna. Vi skal bruke gode bøker 

og eventyr som fenger barna og som er tilpasset alder og modning. Ved å lese bøkene flere ganger, 

med forskjellig fokus lærer barna mer. Ved og f.eks. stoppe opp ved rare ord og undre seg over hva de 

betyr får barna et større ordforråd. Dette kalles dialogisk lesning. Barna vil møte sang, rim og regler, 

dette er med på å stimulere rytmen og forståelsen av språket vårt.  
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I fri leken bruker barna språket hele tiden. Ved at den voksne er tilstede som støtte og veileder kan 

språksvake barn få hjelp til å fungere bedre i sosialt samspill. I Grandehagen er det voksne som er 

våkne og griper mulighetene til å jobbe med språket. F.eks. når barn finner spennende ting. Hva er det, 

hvordan ser den ut, hvor fant du den? Barna lærer best i den lekende arenaen og derfor ønsker vi å ha 

lekende, deltakende voksne i Grandehagen. 
 

 

Læringsverkstedets pedagogiske konsept  
Den norske barnehagetradisjonen bygger på et helhetlig læringssyn. Læringsverkstedet har 

utviklet et pedagogisk konsept som ivaretar dette perspektivet. Med Hjerteprogrammet og 

Lekende læring, samspill og mestring, ivaretar vi barnehagens samfunnsmandat (Lov om 

barnehager, 2005) og rammeplanens føringer for barnehagens innhold og oppgaver.        

Omsorg og lek, læring og danning er svært viktige elementer i grunnlaget for 

Læringsverkstedets pedagogikk.  

Barns egenverd er kjernen i vårt pedagogiske konsept og sentralt i alt vårt arbeid.  

Hvert enkelt barn er kompetent og har iboende ressurser som skal få komme til uttrykk og 

utvikles i barnehagen. Barns egen nysgjerrighet og undring legger grunnlaget for livslang 

læring. Barn skal støttes og oppmuntres til å utrykke seg, bli synlig og ha rom for 

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

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

anerkjennende, tydelige og ansvarsfulle voksne.  

 

 

 

 

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

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

fantasi og engasjement vil kunne finne sted. Barn skal få undre seg og stille spørsmål, søke 
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opplevelser og gjøre erfaringer på egne læringsarenaer. Barnehagen skal gi rom for barns 

ulike perspektiver og opplevelsesverdener.  

Hele livet vårt formes gjennom relasjonene vi har til andre mennesker. Barna speiler eller 

kopierer de voksne de er sammen med. I Læringsverkstedet Grandehagen anerkjenner vi 

barnet for den de er. Det er viktig at barna ikke føler seg avvist, selv om de blir korrigert for 

en negativ handling. Vi voksne er gode til å sette ord på følelser og dermed hjelper vi barna 

med å bli kjent med sine egne følelser. 

 

I Grandehagen er voksne og barn likeverd, men vi er ikke like stilt. Det voksne som gir barna 

lov til å være barn, men tar lederansvar som voksen i situasjonene der det trengs. De voksne 

er aktive lyttende, og forsøker etter beste evne å forstå barnet. Det å si nei til et barn med 

god samvittighet, er en stor gave til barna.  

Barn er sammen med omsorgspersoner som sier nei, og da lærer de at NEI er et tilstrekkelig 

svar. Dette er viktig å ta med seg i livet. I barnehagen lærer de også at STOPP er et ord de 

kan bruke når de i samspill med andre barn opplever at deres egne grenser blir tråkket på. 

Helt fra småbarnsavdeling lærer vi dem dette, både med tegn og språk.  

Nære relasjoner og samspill er noe av det viktigste man trenger, både som barn og voksne. 

Vi vet at det er viktig at vi er tilstede og pålogget for de menneskene vi omgir oss med. Vi 

skal SE de, møte blikk og snakke sammen.  

Vi ønsker at barna skal bli trygge på seg selv og den de er. Dette kan bidra til at de står trygt 

i møte med seg selv og andre. Vi voksne kan sette krav og grenser, for vi vet at det vil gi 

barn trygghet. Og når de møter motgang skal vi være tilstede for dem, og møte dem 

følelsesmessig – samtidig skal vi gi dem en trygg favn, masse kjærlighet og bekrefte at vi 

alltid vil være der for dem.  

I samspill med andre, knyttes vennskapsbånd. Vennskap og fellesskap er hele tiden i fokus, 

og blir vektlagt gjennom hverdagen. Vi ønsker at alle barn skal ha en venn, og det jobbes 

hele tiden kontinuerlig for at alle barn skal oppleve tilhørighet og fellesskap. Barna skal vite 

at de er ønsket, og at det er noe som mangler hvis de ikke er tilstede. Da sender vi dem 

gode tanker, og vi ser at barna selv er blitt oppmerksomme på akkurat dette. Barna er i små 

grupper knyttet til lek og vennskap, samt at de også tilhører sin gruppe. Vi har mange ulike 

aktiviteter som gjør at vi kan styrke fellesskapet, og de små samtalene med barna i 

hverdagen er verdifulle. Det er livsviktig for et barn å oppleve tilhørighet og være en del av et 

fellesskap. Dette kan vi knytte til forebyggende arbeid for psykisk helse og livsmestring. Vi 

har et stort ansvar for at hvert barn skal føle seg inkludert og verdsatt. Vi er delaktige 

sammen med barna, da får vi også mer blikk for hva som foregår i de ulike møtepunktene 

mellom barna.  

I barnehagen skal vi voksne legge til rette for et allsidig og godt leke- og læringsmiljø. Det 

skal være rom for variert lek og aktiviteter for alle barn. Barna møter ulike lekesoner både 

inne og ute. Personalet kan overraske barna med å endre miljøet, slik at det kan gi leken og 

fantasien inspirasjon. De voksne skal være delaktig i leken, og på denne måten hjelpe til 

med å øke lekekompetansen til hvert enkelt barn. 
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Læringsverkstedets satsningsområde 
Relasjonskompetanse: Barns trivsel er den voksnes ansvar, og gode relasjoner er 

avgjørende i dette samspillet. Vi tror på at gode relasjoner, som en rød tråd i alt vi gjør, hever 

kvaliteten i barnehagen. Det bidrar til å skape et inkluderende leke- og læringsmiljø. 

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

trygghet og utvikling. Å utvikle gode sosiale ferdigheter, empati og vennskap i barndommen 

er viktig for å kunne utvikle et godt selvbilde. Gode relasjoner vil igjen få betydning for trivsel, 

utvikling og læring. 
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Barnehagens satsingsområde 2019- 2020 
 

Kroppen er min! 
Barnehageeier, styrer og pedagogisk leder har det overordnede ansvaret for at 

det pedagogiske arbeidet i barnehagen er i tråd med både barnehageloven og 

rammeplanens bestemmelser.  

 

For å styrke barnehagenes kompetanse og pedagogiske arbeid jmf. 

Rammeplan for barnehager «Livsmestring og helse» har Læringsverkstedet, 

Inger Lise Andersen og Siri Søftestad samarbeidet om kompetanseheving for 

personalet i forhold til kroppskrenkelser. Vi har i samarbeid utviklet 

samtaleverktøyet «Kroppen er min!» som skal brukes i temaarbeid med 

skolestarterne.  

Hovedmålsettingen med «Kroppen er min!» er å styrke barnehageansattes 

kompetanse på å kommunisere med barn om kropp, grenser, krenkelser, 

omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep. Vi ønsker å styrke barnas 

begrepsapparat, selvfølelse, egenverd, og respekt for egne og andres identitet, 

kropp og grenser. Vi ønsker å forebygge krenkelser, omsorgssvikt, vold og 

seksuelle overgrep ved at barna lærer å respektere andres kropp og grenser. Vi 

ønsker også å styrke mulighetene for avdekking av krenkelser, omsorgssvikt, 

vold og seksuelle overgrep mot barn. 

Målsettingene skal nås gjennom et gruppebasert samtaleverktøy som gir barna 

innsikt i, og begreper for:  

 

• Forskjellen på hva som er lov og ikke lov å gjøre med andres kropp. Dette   

inkluderer normalisering av åpenhet om alle kroppsdeler, og om krenkelser, 

omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep. 

• Forskjellen på gode og vonde erfaringer, gode og vonde hemmeligheter. 

• Hva de skal gjøre og hvem de skal henvende seg til hvis noen gjør noe med 

dem som de ikke liker, ikke forstår eller syns er vondt, ekkelt eller rart. 
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Lek, bevegelse, lekende læring og barns mestring 
 

      Leken har en sentral plass i barnehagen og lekens egenverdi skal anerkjennes.  
                  Leken er en arena for utvikling og læring, og for sosial og språklig samhandling.  

    Leken er selve grunnstammen i alle aktiviteten i barnehagen, og er en          
grunnleggende livs – og læringsform som barna kan uttrykke seg gjennom.  

 
    Vi organiserer rom, tid og lekematerialet for å inspirere til ulik lek. Vi bidrar til at 

barna får felles erfaringer som grunnlag for lek og legger til rette for utvikling av 
leke temaer. Vi har fokus på et inkluderende miljø der alle barna kan delta i lek 
og erfare glede i lek. En av våre målsettinger er å skape variert lek og ulike 
aktiviteter for barn i inne og uteområder. Dette gjør vi ved å ha et utviklende 
lekemiljø der bana stadig får mulighet til å utfordre seg selv. Ved å skape et godt 
lekemiljø for barna kan det bidra til trivsel, livsmestring, inkludering, læring og 
kreativitet. 

 
    Vi har arbeidet i flere år med et område i skogen som vi kaller Gaupedalen. Her 

har vi laget en gapahuk, kvisthytter, en trehytte, tauløype, stiger i trærne og to 
bålplasser. Det unike med denne plassen er at leken får en helt annen karakter. 
Vi ser at barna er mer kreative i lek ute i naturen. Sklia, sandkassen eller lego har 
en spesifikk forventning til leken som naturen ikke stiller. Med den kreativiteten 
og de mulighetene barna opplever i Gaupedalen ser vi oftere gode anledninger til 
lekende læring og mestring ved hver årstid og hver værtype. Gevinsten i barns 
danning mot skoletiden berører sosial kompetanse, språklig utvikling og motorisk 
mestring. Det er vitenskapelig bevist at å være i naturen er sterkt 
stressreduserende. Vi erfarer at det forekommer mindre konflikter mellom barna. 
Med dette i tankene ser vi hvordan lek og bevegelse i naturen har en svært 
positiv effekt på livsmestring, læring og velvære.    

 
 

Samspill (sosial kompetanse)  
    Personalet veileder barna når uheldige samspillsmønstre oppstår. Etterhvert 

vil barna forstå de felles verdiene og de normer som er viktige for fellesskapet. 
Gjennom samspill og dialog, lek og utforsking vil barnet utvikle kritisk tenking, 
etisk vurderingsevne, evne til å yte motstand og handlingskompetanse.  

     Sosial kompetanse er en forutsetning for å fungere godt sammen med andre 
og omfatter ferdigheter, kunnskaper og holdninger som utvikles gjennom 
sosialt samspill.  

    Det å jobbe med barns selvfølelse og selvtillit, er en viktig del av arbeidet 
knyttet til sosial kompetanse. Barna skal tenke gode tanker om seg selv, 
oppleve mestring og være en del av et fellesskap. Vi snakker om hvordan vi er 
mot hverandre, hvordan vi snakker til hverandre, kropps språk, hvordan vi 
møter hverandre, hvordan vi inviterer andre inn i leken osv. Barna vil møte 
historier som de kan kjenne seg igjen i, samt at vi er opptatte av å bruke 
speilingsteorien. På denne måten vil vi øke barnas bevissthet med det å 
kunne sette seg inn i andres barns ståsted. 

           Det å løse konflikter er en viktig del av utviklingen hos barna, og dette må de  
           trene på sammen med oss voksne. Vi er opptatte av at barna skal få lov til å  
           prøve å finne løsninger, og at vi voksne er tilstede som støttende stilas. 
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Godt språkmiljø og barns språkutvikling, realfag, kreativitet 

Språkmiljø: 
I Grandehagen er vi bevisste voksne med tanke på språket. Vi er gode til å 
benytte oss av situasjoner som byr seg til å utvikle barnas språk. Som for 
eksempel påkledning, måltider, stelle situasjoner etc 

        Vi benytter oss minst mulig av små ord som den, som, der. Istedenfor      
benevner vi navnet på pålegget, høyre og venstre bein/ arm, ved sklia etc. Ved å 
gjøre dette så er vi med på å berike barnas språkmiljø. I vår bhg unnlater vi å 
stille ja og nei spørsmål, på denne måten beriker vi barnas språk.  

     Vi har gode bøker som er på faste plasser, slik at barna vet hvor de finner de. 
Dette gjør at de lettere kan finne seg en bok og bla i denne selv eller be om å bli 
lest for.  

 
    Prosjekter:  
     I løpet av et barnehageår er vi innom mange forskjellige prosjekter. Noen av 

disse blir presentert av de voksne, men de fleste blir til på bakgrunn av barnas 
interesser og oppdagelser. For at vi skal klare å fange opp disse gode ideene er 
det viktig å være deltakende voksne som ser hva barna driver på med. Vi møter 
barna der de er med nysgjerrighet og samtale. Hvor lenge et prosjekt varer 
kommer an på barnas interesse. I noen tilfeller ønsker barna mer og mer 
informasjon om et prosjekt vi holder på med. Denne trangen til å vite mer er det 
viktig at vi voksne følger opp. I disse prosjektene kan vi koble til flere fagområder. 
Vi kan lese bøker, samtale om tingen, bruke kreativiteten til å skape ting, bruke 
naturen osv.   
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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  

I vår barnehage jobber vi med å forebygge mobbing hele tiden. Dette som et ledd i å styrke 

barns sosiale kompetanse, der barna blir både hørt og sett. Hvert barn er unikt og har rett til 

å bli hørt ifht hva de synes og mener om hvordan hverdagen i barnehagen er og hvordan de 

har det sammen med oss voksne og de andre barna. 

 Ved å ha fokus på utestenging og mobbing i barnehagen vil 

det kunne føre til at det er færre som mobber og blir 

mobbet. Når barna får styrket sin selvfølelse og tenker godt 

om seg selv og den de er, vil de ha en trygghet, som gjør at 

de ikke trenger å krenke andre for å få oppmerksomhet. Når 

vi jobber forebyggende på denne måten gjennom at barna 

få oppleve seg selv som en del av et fellesskap der 

vennskapsrelasjoner både etableres og styrkes, vil barns 

psykososiale læringsmiljø bli godt. 

I Læringsverkstedet Grandehagen bhg så har vi et løfte til 

barna som er: “Vi har hjerte for deg så du kan bli den beste 

utgaven av deg selv”, det vil derfor være viktig å kontinuerlig jobbe forebyggende og ha null 

toleranse for mobbing. 

https://laringsverkstedet.no/assets/lv/site/uploads/icons/Handlingsplan-mot-

mobbing_2017.pdf 

 

 

  

https://laringsverkstedet.no/assets/lv/site/uploads/icons/Handlingsplan-mot-mobbing_2017.pdf
https://laringsverkstedet.no/assets/lv/site/uploads/icons/Handlingsplan-mot-mobbing_2017.pdf
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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. 

I barnehagen bruker vi Mykid som en informasjonskanal. Dette er en app som alle foreldre 

må laste ned. Her finner dere oversikt over planer, dagen i dag, bilder, samtykker, beskjeder 

til gruppen og/eller beskjeder angående ditt barn etc. Her skal dere foreldre også registrere 

fri/ferie/sykdom og andre beskjeder som er viktig for oss i barnehagen å vite. Barna 

registreres av en ansatt når de kommer til barnehagen, og ved henting, og det er viktig at 

dere alltid er i kontakt med en av de ansatte når dere kommer og går. 

Selv om vi bruker Mykid, ser vi viktigheten av verbal kommunikasjon med dere foreldre. Den 

daglige praten er en viktig del av samarbeidet, og slike møtepunkter er betydningsfulle for 

både barn, foreldre og personal. 

Foreldrenes medvirkning i barnehagens innhold og planer  
Et godt samarbeid mellom barnehagen og hjemmet er viktig forutsetning, for god kvalitet til 

barnets beste. I Rammeplanen står det at: «Barnehagens samfunns-mandat er, i samarbeid og 

forståelse med hjemmet, å ivareta barns behov for omsorg og lek og fremme læring og 

danning som grunnlag for allsidig utvikling»  

Det er derfor viktig at foreldrene vet hvilke forventninger barnehagen har til foreldrene og at 

dere som foreldre er tydelige på hva dere forventer av barnehagen – og da alt til barnets beste. 

I Grandehagen har vi alltid en oppstartsamtale med nye foreldre. Her er pedagogisk leder og 

daglig leder, med på samtalen sammen med foreldrene til de nye barna.  

En god dialog der foreldre medvirker til det som skjer i bhg er viktig for et godt 

kvalitetsarbeid. I vår barnehage er vi opptatt av at det skal vær en åpen kommunikasjon til 

barnets beste. 
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OVERSIKT OVER PLANLEGGINGSDAGER OG ANDRE AKTIVITETER 

Dato Hva  

2019  

5.august Planleggingsdag – brukes internt i bhg til å klargjøre til barna kommer 

29. august Foreldremøte høst - “Kroppen er min.” 

13 september Felles kompetanseheving Læringsverksted bhg i regionen – barnehagen er 

stengt. 

8. oktober Høstfest på Paletten og Fargeklatten 

24. oktober Markering av FN dagen i barnehagen 

4 november Fag dag regi Arendal kommune tema: Ikke bestemt. Barnehagen er stengt. 

12. november Lyktefest for avdeling Paletten 

18. desember Nissefest for Paletten og Fargeklatten 

 

2020 OVERSIKT OVER FASTE AKTIVITETER OG MØTER 

2. januar  Planleggingsdag – barnehagen er stengt 

6. februar  Markering av Samefolkets dag på Paletten og Fargeklatten 

21. februar Karneval for Paletten og Fargeklatten 

16. april Foreldremøte vår 

22. mai Planleggingsdag –barnehagen er stengt. 

16. juni Sommerfest Fargeklatten kl. 16.30-17.30 

23. juni Sommerfest Paletten kl. 17.00-18.30 

  



 

 

 

16 

Et godt måltid 
I LV Grandehagen bhg betaler foreldrene 350.- kroner pr mnd i kost penger. Dette innebærer at barna 

får alle måltider. Vi er opptatt av at det skal være et sunt og variert kosthold og det bakes brød omtrent 

hver eneste dag. Frokosten serveres mellom 6.30 og 8.30 og består av enten havre grøt, grovbrød med 

pålegg eller yogert med havregryn, granola og frukt.  

Våre lunsjer består av enten hjemmebakt brød med ulikt sortiment av 

pålegg eller varm lunsj. Vi prøver å få til varme lunsjer to til tre 

ganger pr uke for alle gruppene. Noen av våre ansatte har vært på 

mat kurs i regi av Læringsverkstedet og fått mange gode ideer.  Vi er 

i samarbeid med foreldrene opptatt av at barna skal prøve å smake på 

nye ting og i de fleste tilfellene ender dette opp med at de liker det de 

får. Fisk er en av vår viktige ernærings kilder og vi vil derfor har det 

på menyen hver uke, i ulike former og med ulikt tilbehør. På 

ettermiddagen vil barna få servert et brød måltid og frukt. Under våre 

måltider er det med hygge og den gode samtalen i fokus. Vi er 

opptatt av å snakke med barna og se hvert enkelt barn og høre hva de 

har å fortelle. Vi øver på å sende til hverandre, personalet er bevist 

sin rolle som gode språkmodeller og benevner med ord det vi ønsker 

å få tilsendt ved for eksempel si ”Kan du sende meg smøret ” Vi øver 

også på å si navnet til den vi ønsker skal sende det til oss. Det ligger 

mye god læring i et godt måltid. 

 

I Grandehagen bhg har vi også en grillhytte, som vi koser oss i. Her 

tenner vi opp bål i midten og kan tilberede enkel varm mat som for 

eksempel fiskeburgere. Det å sitte sammen rundt bålet gir en 

koselig atmosfære av tilhørighet og fellesskapet. Samtalen går lett 

og når barna deler opplevelser med både de voksne og de andre 

barna, får de en bekreftelse fra fellesskapet på at det de har å 

fortelle er viktig.  Det å ha noen til å lytte på det du har å fortelle er 

en viktig del av å styrke den sosiale kompetansen og barnets 

identitet. Barnet får nok en bekreftelse på at det er unikt i sosial 

sammenheng. 
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Overganger 

Det å begynne i barnehagen skal oppleves som en god start, både i forhold utvikling av 

trygghet og tilhørighet. Tilvenning, trygghet og tilhørighet er nøkkelord i forbindelse med alle 

overganger i løpet av barnehagetiden. 

Ny i barnehagen 

Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene legge til rette for at barnet kan få en trygg og 

god start i barnehagen. Barnehagen skal tilpasse rutiner og organisere tid, slik at barnet får 

tid til å bli kjent, etablere relasjoner og knytte seg til personalet og til andre barn. 

På Fargeklatten har vi en trygg og god tilvenning. Barna får besøke barnehagen i forkant der 

barna får leke, spise og bli litt kjent. Alle barna har en primærkontakt som har ansvaret for at 

foreldre og barn føler seg sett og ivaretatt. Pedagogisk leder og styrer har en samtale med 

foreldre der vi stiller spørsmål som er hensiktsmessige for at barna skal få den beste 

oppfølgingen og tryggheten hos oss. Vi har tilvenning basert på hvert enkelt barn. Det betyr 

at for noen kan det være behov for flere dager en andre. Dette tilpasser vi slik at både barn 

og foreldre får en så god opplevelse som mulig. Vi anbefaler også i en periode og benytte 

seg av kjernetiden vår som er fra 9-14. Dette fordi vi i dette tidsrommet har full bemanning.  

Fra småbarn- til stor avdeling  

I Læringsverkstedet vil vi legge til rette for at barn og foreldre får tid og rom til å bli kjent med 

barn, og personalet når barnet bytter barnegruppe. 

Vi har stort fokus på samarbeid mellom avdelingene. Barna som skal begynne på Paletten 

får tildelt en fadder i god tid før høsten. Fadderne er de barna som skal bli førskolebarn. Vi 

har tett samarbeid og drar på turer sammen og besøker hverandre på avdelingene. 

Fadderne sin oppgave er å passe på at fadderbarna er trygge og har noen å leke med. De 

skal hjelpe til med å finne frem og vise hvor lekene er. Vi har veldig god erfaring med denne 

ordningen og opplever at barna er trygge på avdelingen og de voksne når høsten kommer. 

Foreldrene får også en god innføring i forventingene på Paletten. På foreldre møte på våren 

er det ped lederen på Paletten som har ansvaret for å fortelle om veien videre.  

Fra barnehage til skole  

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

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

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

2009).  

Vi i Grandehagen ønsker at overgangen mellom barnehagen og skolen skal gå så godt som mulig. 

Vi ønsker å skape en trygghet hos barna. Derfor er det viktig med et samarbeid på tvers mellom 

skole-barnehage og foreldre. I løpet av våren vil det være samtaler mellom barnehagen og foreldre 

og barnehagen og skolen, dette for å utveksle viktig informasjon for at barnet skal få en god skole 

start. Det vil hentes inn tillatelser fra dere foreldre for å gjøre dette mulig. Barna vil i løpet av 

våren komme på besøk til skolen sin.  
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Videre så vil barna i løpet av det siste året møte aktiviteter som skal forberede dem på skole start. 

Rammeplanen sier: «de eldste barna skal få mulighet til å glede seg til å begynne på skolen og 

oppleve at det er en sammenheng mellom barnehagen og skolen». I Boken «lek basert læring» er 

det mange oppgaver som kan bidra til nettopp dette. Barna vil møte på bokstaver, riming, telling, 

lett regning, former, følelser, selvregulering, samarbeid med andre mm. Den voksne vil legge 

tilrette opplegget sånn at det passer til enkelt barnet og barnegruppen. I noen aktiviteter vil 

gruppen bli delt i mindre grupper, mens i andre aktiviteter så passer det å ha full gruppe.  

Barna vil også bli styrket i troen på seg selv og det å sette grenser for egen kropp, samt å 

respektere andres grenser. Vi vil prate om temaet seksuelle overgrep med hjelp og veiledning fra 

Stine-Sofies stiftelse. Hva er det greit at vi gjør mot andre og andre gjør mot oss?  

Selvstendighet er en viktig del av skolebarns hverdag. I løpet av dette siste året vil vi jobbe for at 

barna skal klare mest mulig selv. Da tenker vi på ting som bla. å holde orden i egne ting, tenke 

over hva som er lurt å ha på seg av klær og si ifra når det er noe en har behov for.  

I slutten av barnehage tiden så vil barnegruppen ha en overnatting. Hvor og når er noe som blir 

avtalt mellom de voksne og barna.  

Vår pedagogiske virksomhet  
Planlegging  

Planlegging gir personalet grunnlag for å tenke å handle systematisk i det pedagogiske      

arbeidet. Barnehagen er forpliktet til å begrunne, planlegge, vurdere og dokumentere at det 

pedagogiske arbeidet er i tråd med barnehageloven rammeplanen. 

Dokumentasjon  

Rammeplanen fastslår at dokumentasjon av det pedagogiske arbeidet inngår som en viktig 

del av barnehagens arbeid. Dokumentasjon av det pedagogiske arbeidet skal inngå i 

barnehagens arbeid med å planlegge, vurdere og utvikle den pedagogiske virksomheten. 

Vurdering og arbeidsmåter 

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

barnehageloven og rammeplanen (Kunnskapsdepartementet, 2017). 

Pedagogiske evalueringer som grunnlag for vurdering. 

Vi har personal møter i starten av hver måned der vi evaluerer den perioden som har gått. 

Her jobber hele personalet ut fra IGP metoden. Det vil si at alle har en individuell økt for seg 

selv før vi kommer på møtet. Her deler vi vår refleksjon i grupper og deretter i plenum. 

 Barnehagen benytter ulike arbeidsmåter for å ivareta enkeltbarn, barnegruppe og 

lokalmiljøet. Vi jobber etter årshjul 

og evaluerer etter hver måned. 

 



 

 

 

19 

Rammeplanens 7 fagområder = Læringsverkstedets 
5 fagtema 
Rammeplanen gir føringer for et helhetlig arbeid som skal sikre alle barn gode 

utviklingsmuligheter og trivsel. Barnehagens pedagogiske tilbud skal romme innhold fra 

rammeplanens syv fagområder.  

Vi arbeider systematisk og kontinuerlig med alle rammeplanens fagområder. 

Læringsverkstedet har valgt å fortolke og sette rammeplanens syv fagområder sammen til 

fem fagtemaer. Det bidrar til god organisering og progresjon i vårt pedagogiske arbeid. Hvert 

fagtema har et eget ikon som går igjen i materiell som barnehagen bruker i sitt arbeid.  

Rammeplanens fagområde Kropp, bevegelse, mat og helse er en del av selve kjernen i vårt 

pedagogiske konsept og inngår i alle fagtemaene i løpet av uka. 

 

Hjerteprogrammet er utviklet av Læringsverkstedet som et verktøy for 

barnehagens arbeid med sosial kompetanse innen kategoriene JEG, DU og VI. 

Hjerteprogrammet er for oss formålsparagrafen i praksis. Det dekker 

rammeplanens fagområde Etikk, religion og filosofi, samt elementer i 

rammeplanens fagområde Nærmiljø og samfunn, Kropp, bevegelse, mat og helse. 

Gjennom Hjerteprogrammet dannes et godt grunnlag for livsmestring og barna 

rustes for å tåle livet.   

Språk dekker rammeplanens fagområde Kommunikasjon, språk og tekst og   

inneholder alle elementer som sikrer at barnehagen arbeider med et godt 

språkmiljø og språkutvikling for alle barn. Fagtemaet Språk inngår som en naturlig 

del i alt av barnehagens arbeid og hverdagsaktiviteter 

 

              Mattelek rommer innholdet i rammeplanens fagområde Antall, rom og form.  

Barnehagens arbeid med fagtemaet Mattelek lar barn leke og erfare matematikk    

på en variert måte og som gir en begynnende matematisk forståelse.      

 

          

             Kreativitet favner barnehagens arbeid med rammeplanens fagområde Kunst, kultur 

og kreativitet. Kreativitet et viktig fagtema og inngår i store deler av vårt 

pedagogiske arbeid. 

   

  Natur dekker rammeplanens fagområder Natur, miljø og teknikk samt nærmiljø og 
samfunn. Rammeplanens fagområde Kropp, bevegelse, mat og helse er også del 
av fagtemaet Natur. Barna får erfaringer og opplevelser med ulike sider av 
fagtemaet. 

 

 

 

 



 

 

 

20 

Barnehagens arbeid med fagområdene   

 

Fagtemaer 

 

1-2 år 

 

3-4 år 

 

Skolestarterne 

Språk 

Aktivitet 

Lese bøker, 

bildebøker og 

pekebøker. 

Språksamlinger.  

 

Tiltak: 

Språkposer med 

konkreter, 

benevne alt vi 

gjør og være 

gode 

språkmodeller. VI 

leser bøker for 

barna og har 

bøkene lett 

tilgjengelig. 

 

Mål: Barna skal få 

interesse for 

bøker. Barna skal 

lære nye ord og 

lære og bruke 

språket.  

 

Aktivitet 

Sang og dans. 

 

Tiltak: Kjente 

barnesanger med 

mye rytmer. Både 

via spotify 

Og sanger som vi 

synger selv. Vi 

bruker 

språkposer med 

kjente husdyr. Vi 

synger sanger 

som hører til 

Aktivitet:  

Lesing av diverse 

barnelitteratur 

Tiltak: Dialogisk 

lesning 

Mål: Øke ordforrådet, 

begrepsforståelsen, 

interessen for bøker, 

evnen til å gjenfortelle 

 

Aktivitet: 

Språkgruppe 

Tiltak: små 

barnegrupper, 

språkposer, bilde kort, 

historie laging, rim og 

regler 

Mål: Språkbevissthet, 

som økt innholds og 

begreps forståelse, 

øke ordforrådet,  

  

Aktivitet: 

Lese bøker, både 

faktabøker og annet 

barnelitteratur. 

 

Tiltak: Dialogisk 

lesning. 

Vi vil også kopiere 

enkelte bøker, slik at 

bildene henger på 

veggen og barna kan 

gjenfortelle på denne 

måten. 

 

Mål: Bli kjent med nye 

ord og begreper, finne 

ut av ting saman, øke 

evnen til å gjenfortelle, 

øke evnen til å sette 

seg inn i andres sted. 

 

Aktivitet: 

Bokstavleker. 

 

Tiltak: Spill, bilder, rim 

og regler, ulike leker, 

aktiviteter der vi bruker 

kroppen, naturmateriell 

etc til å lage bokstaver, 

lytteleker, klappe 

stavelser i ord. 

 

Mål: Bevisstgjøring av 

hvordan lydene til 

bokstavene høres ut, 

hvor tungen er i 

munnen når lydene 
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dyret. Barnet er 

med og trekker 

opp et dyr av 

posen.  

 

Mål: Barnet 

gjenkjenner 

sangene og lærer 

dem etter hvert. 

De lærer også 

navnene på 

dyrene og lydene 

de lager.  

lages, kjenne igjen sine 

bokstaver/sitt eget 

navn. 

 

Aktivitet: 

Språkgrupper 

 

Tiltak: Bilder, rim og 

regler, sang, kims lek, 

historier, ulike 

konkreter. 

 

Mål: Øke bevisstheten 

rundt språklyder, samt 

øke ordforråd og 

begrepsforståelse. 
 

Natur 

Aktivitet 

Tur i skogshagen. 

Etterhvert går 

turen i 

nærmiljøet. Dette 

tilpasses utifra 

barnets  

forutsetninger. 

 

Tiltak: Vi har 

fokus på lekende 

læring. På turene 

våre har vi også 

stort fokus på 

mestring.  

 

Mål: VI ønsker at 

barna skal bli 

kjent med de 

mulighetene som 

finnes i naturen 

og undre seg 

sammen med 

oss. Vi voksne er 

veiledere og 

støttespillere. VI 

har fokus på 

Aktivitet: 

Tur i nærmiljøet 

Tiltak: 

Bruke naturen som 

læringsarena 

 

Målet: Bli bevisst de 

mulighetene som er i 

naturen 

 
 

Aktivitet: 

Tur i nærmiløet. Vi 

bruker både skogen og 

Buøya. 

 

Tiltak: Vi har fokus på 

lekende læring, både 

når vi går på tur og er 

på turplassene våre.  

Vi kan ha med 

oppslagsverk som vi 

kan bruke saman med 

barna, spikke kniver og 

annet materiell som kan 

være med på å knytte 

lek og læring sammen. 

 

Mål: Bli bevisst de 

mulighetene som er i 

naturen. Knytte lek og 

læring sammen, ved å 

bruke naturen og barns 

nysgjerrighet. 

Fokus på samarbeid og 

fellesskap. 
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sammarbeid og 

felleskap. 

Hjerte       

Aktivitet 

Hjertesamling 

 

Tiltak: Hvert 

enkelt barn skal 

være i fokus og 

føle seg Verdifull. 

Vi møter barna 

med gode ord og 

et smil. Vi har 

stort fokus på 

vennskap og 

hvordan vi er mot 

hverandre. Vi 

øver på å bli 

bevisst egne 

grenser. VI har 

ulike aktiviteter 

som er knyttet 

opp mot temaer 

som er i fokus 

(Jeg, du og vi) 

 

Mål: At hvert 

enkelt barn skal 

føle seg unikt og 

verdifullt.  

Aktivitet:  

Hjertesamling 

Tiltak:  Jobbe med å 

gjennkjenne de ulike  

følelsene som kan 

oppstå i ulike sosial 

sammenhenger. 

Øve på å se hva andre 

trenger 

Øve på å bli bevist egne 

grenser for hva som er 

bra/ikke bra 

 

Målet: Anerkjenne seg 

selv, for den en ER, at 

det er greit å være 

forskjellig 

 

 
 

Aktivitet: 

Hjertesamling 

 

Tiltak: Hvert enkelt barn 

i fokus, sette ord på 

følelser og tanker, 

fokus på det positive 

hos barna, lese 

historier om Mats og 

Mille, bruke 

speilingsteorien, se 

hverandre, ta vare på 

hverandre, øve på å bli 

bevisst egne grenser, 

Hjertevennsangen, 

ulike aktiviteter knyttet 

opp mot temaer som er 

i fokus (Jeg, du, vi), 

fokus på gruppe og 

samarbeid, FN 

barnekonvensjon. 

 

Målet: Varmt blikk til 

alle barn. Barn lærer på 

ulike måter, så vi tar 

alle sansene i bruk. 

Lek og aktiviteter som 

utfordrer hele barnet. 

At hvert enkelt barn 

skal oppleve seg som 

verdifullt. 

Matte 

Aktivitet: 

Former, begreper 

og synliggjøring 

av tall. 

 

Tiltak: 

Vi har 

geometriske 

former tilgjengelig 

på avdelingen i 

Aktivitet: 

Jakte på former 

Tiltak: Bruke naturen og 

se etter ulike former, lete 

etter former inne, klippe 

og lime, lete etter former 

i blader og kataloger 

Mål: bevistgjøre barn på 

form begrepet 

Aktivitet: 

Former og begreper. 

 

Tiltak: Bruke miljøet 

inne og ute til å lete 

etter former. Bruke 

former til å klippe og 

lime, og la barna 

utfolde seg kreativt.  
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form av 

treklosser, puter 

og plakter som 

benevnes for 

barna. 

Vi har også 

tallrekka frå 0-10 

tilgjengelig for 

barna, som barna 

leker med, og 

vaksne teller 

sammem med 

barna for å gjøre 

dem bevisste på 

tall og tallord. 

 

Målet: Barna skal 

bli kjent med de 

ulike geometriske 

formene, og 

gjenkjenne dem. 

Barna skal bli 

kjent med og 

kjenne igjen tall 

og tallord. 

  

Aktivitet: 

Systemtenkning 

 

Tiltak: 

Vi jobber med 

sortering i form av 

rydding av leker. 

 

Vi er bevisste på 

rekkefølge når 

barna står i kø,  

og forskjell på 

minst og størst 

som brukes mye i 

hverdagen. 

 

Mål: 

 

Aktivitet: 

Spille ulike spill, telle 

ved diverse annledninger 

Tiltak: Finne spill som 

gjør bruk at trening 

Barna telles i starten av 

samlingsstund. 

Målet: Barna skal få 

kjennskap til tallsymbol 

og mengde 

 

Aktivitet: 

Perling 

Sandkasselek 

LandArt 

Tiltak: Tilgjengelig 

materiell som perleri 

ulike former, farger og 

størrelser, sand og 

diverse naturmateriell. 

Målet: Bevistgjøring av 

mattematiske ord og 

begreper og auke 

forståelsen av 

systemtenkning.  

 

 
 

Ulike leker knyttet til 

former og begreper. 

Mål: Bevisstgjøring av 

hvordan man bruker det 

matematiske språket i 

hverdagen. 

 

Aktivitet: 

Tall og tallsymboler. 

 

Tiltak: Spille spill, lage 

oppgaver til barna 

knyttet til tall og 

mengde, barna bruker 

seg selv og gruppen i 

aktiviteter knyttet til 

matematisk lek, telling 

av barn i samling, 

kjøkkengrupper, 

dekking av bord. 

 

Målet: Barna skal 

kjenne igjen tall, og 

knytte det sammen 

med mengde. 

De vil også kunne få 

kjenneskap til ulike 

måleenheter. 

Dette vil de få god 

trening i, da de skal 

hjelpe mye til med 

matlaging, dekke bord 

etc. 

 

Aktivitet:  

Utelek og turdager 

Tiltak: Bruke naturen 

som en læringsarena til 

å knytte inn 

matematiske begreper. 

Barna må sammen 

finne løsninger på ulike 

utfordringer de måtte 
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Barna skal bli 

kjent med og 

forstå begreper 

som først, sist, 

minst og størst. 

 

 

Aktivitet: 

Rim og regler. 

Vi lærer barna rim 

og regler som 

inneholder 

matematiske 

begreper  

 

Mål: Barna skal få 

kjennskap til ulike 

matematiske 

begreper 

gjennom lek og 

språkaktiviteter. 

stå foran. For eksempel 

bygge hytte, måle 

pinner, lage barkebåter, 

snekre osv. 

Mål: Barna skal få 

kjennskap til hvordan 

man kan uforske og 

finne ut av ulike 

hendelser, 

naturfenomener som 

for eksempel hvordan 

trær har falt over ende, 

og å løse ting sammen. 
 

Kreativitet 

Aktivitet: 

Prosjektarbeid 

med fokus på dyr, 

insekter og 

naturliv. 

 

Tiltak: Vi gjør de 

kjent med natur 

og dyreliv når vi 

er ute og er på 

tur. Vi tar med 

fantasien inn og 

bruker dette i 

f.eks. 

maleaktiviteter og 

at barna får laget 

sitt eget uttrykk. 

Prosessen er et 

nøkkelord her og 

ikkje 

nødvendigvis et 

konkret mål.  

Aktivitet: 

Land Art 

Tiltak: Bruke det 

naturen har å by på der 

og da 

Mål: Bli kjent med ulikt 

naturmaterial, fantasi 

stimulering 

Aktivitet: 

Leire 

Tiltak: Bruke leire 

knyttet til ulike 

prosjekter som måtte 

oppstå i løpet av året 

Mål: Oppleve skaper 

glede, uttrykke seg 

gjennom ulike typer 

materiell 

Aktivitet: 

Aktivitet: 

Land Art 

 

Tiltak: Bruke det 

naturen har å by på. 

Mål: Bli kjent med ulikt 

naturmateriell, få 

stimulert fantasien og 

stimulering av sansene. 

 

Aktivitet: 

Leire og glass 

 

Tiltak: Vi bruker leire og 

glass i prosjekter vi har 

gjennom året. 

Mål: Oppleve gleden 

ved å skape noe eget 

og å skape noe saman, 
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Mål: Barna skal 

stimulere ulike 

sanser, oppleve 

mestring og sette 

sitt preg på et 

stykke kunst. Vi 

øver på 

finmotorikk og 

snakker om ulike 

farger. 
 

Maling 

Tiltak: Bruke ulike typer 

maling(akryl, aquarelle) 

knyttet til ulike prosjekter 

som måtte oppstå i løpet 

av året 

Mål: Oppleve skaper 

glede, øve opp 

finmotorikken, lære 

fargene, fantasi 

stimulering 

 

 

 

 
 

få muligheten til å 

uttrykke seg gjennom 

ulike typer materiell. 

 

Aktivitet: 

Maling 

Tiltak: Bruke ulike typer 

maling til prosjekter og 

det å skape noe i 

enkeltaktiviteter. Bruke 

det saman med andre 

elementer, som for 

eksempel å tegne med 

sprittusj, for så å male 

inni i etterkant. 

Mål: Oppleve glede ved 

å skape noe, bruke 

fantasien, se hvordan 

hvert barn tolker ulike 

emner, øve opp 

finmotorikk. 

 

Aktivitet: 

Felles bilder 

 

Tiltak: Vi lager noe 

felles i gruppa, som for 

eksempel vennebenk, 

felles bilder knyttet til 

tilhørighet og lignende. 

 

Mål: Skape noe saman 

i gruppen, med 

vektlegging på 

vennskap, tilhørighet og 

fellesskap. 

 

Lek 

og bevegelse 

Aktivitet: Sang og 

bevegelse 

 

Tiltak: Vi har en 

dag i uken hvor vi 

har fokus på 

Aktivitet: 

Diverse Sang lek 

Tiltak: Finne sanger med 

gøye bevegelser 

Aktivitet:  

Gymsal 

 

Tiltak: Vi låner 

gymsalen på Eydehavn 
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bevegelse. Leken 

er sentralt i alt vi 

gjør. Bruker mye 

sang leker som 

gjør at barna må 

bruke kroppen i 

stor grad.  

 

Vi er mye ute, og 

har et flott 

uteområde hvor 

barna får 

utforsket kropps-

beherskelse og 

trent på grov 

motorikken. 

 

Målet: Trene opp 

grovmotorikken, 

barna lærer at de 

er en del av en 

gruppe, sosial-

kompetanse i 

form av å måtte 

vente på tur eller 

hjelpe hverandre i 

aktiviteten. 

Opplever 

mestring med 

egen kropp i form 

av lek og 

bevegelse. 

 

 

Målet: Stimulere til 

bevegelse og lek 

 

 

 

 

 

 

skole. Her skal vi ha 

ulike leker, og barna 

skal få lov til å utfolde 

seg motorisk. 

Målet: Øve opp 

grovmotorikk. 

Samarbeid, turtaking og 

bevegelsesglede. 

 

Aktivitet: 

Ulike sangleker og 

regel leker. 

Tiltak: La barna få 

kjennskap til ulike leker, 

slik at vi øker 

kompetansen deres 

innenfor sang og 

regellek. 

Målet: Få barna 

delaktige i lek som 

innbyr til felles lek. 

Turtaking og øvelse på 

å følge regler. 

 

Aktivitet:  

Klatring 

Tiltak: Vi bruker både 

utemiljøet og turdager 

til å øve opp motoriske 

ferdigheter. Vi kan 

klatre i klatrevegg i 

barnehagen, og på 

turdager kan vi bruke 

trær og fjell.   

Målet: La barna bruke 

kroppen til å øve opp 

motorikken, samt gi de 

mestringsopplevelser. 
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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 i 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, 

norskkulturtradisjon 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. 

 

I Grandehagen har vi fokus på sunn og god mat. Det er viktig for oss at 
barna får gode smaksopplevelser. I barnehagen har vi en skogshage der vi 
dyrker ulik mat og barna får være med på hele prosessen. På denne måten 
får barna smake på ferske råvarer som vi da bruker i tilberedingen av 
måltidene våre. Det er barna som høster og stoltheten lyser lang vei når de 
drar opp grønnsaker de selv har sådd. Dette gir en god 
MESTRINGSFØLELSE.  
 
 
 

Et godt måltid handler ikke bare om det vi spiser, men også de gode 
samtalene rundt bordet. Det å sitte å snakke sammen rundt bordet 
gir en opplevelse av å høre til. Dette har vi i Grandehagen stort 
fokus på. Vi baker brød hver dag og barna får havregrøt eller 
yoghurt med frukt og korn til frokost. Til lunsj vil de få to til tre 
varme måltider i uken og brød måltider med godt pålegg. På 
ettermiddagen er det frukt og knekke brød/grovt brød med pålegg. 
I nærområdet vårt har vi mange flotte turområder der barna får 
brukt kropp og bevegelse. Vi har også her fokus på ulike bær og 
planter som kan spises og brukes til både saftlaging, gele og salater. 
Barn og personal undrer seg sammen og opplever en glede ved å få 
smake på det naturen har å by på. Ved å gå på tur i ullent terreng å 
plukke bær styrker ferdigheter som fin og grovmotorikk.  

I Grandehagen synes vi det er viktig å snakke om sunn og god mat og knytte dette opp mot helse 
og hva vitaminer gjør med kroppen vår. For eksempel om vinteren er det viktig å spise mere fisk 
fordi vi på denne årstiden mangler D vitamin av solen.  
Skolegruppen er en egen kokkegruppe i Grandehagen, som vil jobbe i små grupper 4 dager i 
uken for å tilberede ulike varm retter og brødmåltider til de andre barna på avdelingen. Dette 
skal foregå i små grupper på to til tre barn sammen med en voksen. For å skape god livsmestring 
i barnehagen, er det viktig med voksne som er gode rollemodeller. Speiling fra voksne som 
anerkjenner, setter krav, har forventninger og ser at barnet er den den er. Dette vil kunne være 
med på å gi barnet god livsmestring. Når barnet har tillitt til følelser både fysisk og psykisk, ved 
at det erkjenner seg selv og er trygg på seg selv vil det kunne sette grenser for hva jeg tåler.  
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Tilrettelegging  

Tilrettelegging av det allmenpedagogiske tilbudet for barn som trenger ekstra støtte. 
Barnehagen skal sørge for at barn som trenger ekstra støtte, tidlig får 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 vår barnehage er det dyktige ansatte som er gode på å se 
barnet med de ressursene og egenskapene det har. Vi har fokus på å gi barn gode 
mestringsfølelse gjennom hverdagen og i dette ligger at barn må få tilrettelegging ut fra egne 
forutsetninger og behov. Barnehagen samarbeider med ulike instanser i kommunen til 
barnets beste og det være seg både pedagogisk fagteam, PPT, barnevernet og 
logopedtjenesten for å nevne noen. Fokus er alltid hva som er til det beste for barnet og at 
det er et kvalitets fylt samarbeid med foreldrene. 
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