
Velkommen til Læringsverkstedet GRANDEHAGEN BARNEHAGE 
 

i 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 barnehage ligger i fantastiske flotte natur områder. Her fra en skogstur, der vi 

skuer ned på den gule barnehagen vår vinterstid. 

Barnehagen vår har supre områder også sommerstid. Da drar vil til Buøya. 

Barnehagen vår: 

Grandehagen bhg startet opp i august 1995, da med 18 plasser og har vært i stadig utvidelse 

gjennom årene. Pr i dag 23 år etter er den godkjent for 56 barn med 37 plasser over 3 år og 19 

plasser under 3 år. Grandehagen har hele veien vært eid av pedagoger, som har jobbet i bhg. 

Vi er heldige og har et stort uteareal på ca 5 mål med egen skogshage, der vi har plantet 

epletrær, jordbær, plommetre, poteter, diverse urter, gulrøtter, salat, rips. Her er barna med å 

planter og følger med i prosessen.  

Barnehagen er organisert over to etasjer, der det er to grupper/avdelinger i hver etasje. Tredje 

etasjen inneholder et atelier, med rikelig tilgang på materiell. Dette er et viktig rom i vår 

barnehage, da kust står høyt som uttrykksmåte hos oss. Dette siden bhg fra startet an har vært inspirert av pedagogikken i 

Reggio Emilia – et barn har 100 språk.  

Vi bruker inspirasjon fra både skogen og fjære, da vi ligger naturskjønt til på Eydehavn på veien ut til flotte Buøya. Her er det 

gåavstand til både skogen, med egne plasser og strender og fjære på Buøya. Personalet i Grandehagen er våkne voksne som 

fort ser hva som opptar barna. På denne måten kommer våre utallige prosjekter til verden og vår vandring med nysgjerrighet 

og undring sammen med barna kan starte. Barnas inntrykk kommer til utrykk gjennom barnas individuelle tolkning med ulike 

typer materiell, som vi bl.a har i vårt atelier. Vi er så heldige at en av våre dyktige fagarbeidere er kunstner, som veileder 

barna godt i den kunstneriske prosessen. 

 

V 
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 Grandehagen bhg er vi gode voksne som er dyktige på relasjonsarbeidet og vi jobber med å styrke barns selvfølelse og selvtillit, slik at de blir sosialt 

handledyktige og får god sosial kompetanse. Dette har vært mål i Grandehagen siden den ble startet i 1995. Vi ønsker at barna skal ha en positiv indre dialog om 

seg selv og tenke: «Jeg er verdifull.» I denne prosessen ser den voksne hvert barns individuelle behov og hvilke forutsetninger hvert barn har. På denne måten 

vil vi tilrettelegge for god læring og nye mestringsopplevelser 

Grandehagen ble en del av Læringsverkstedet 30 april 2018 

Læringsverkstedet er en privat barnehagekjede som eier og driver barnehager i store deler av Norge. I våre barnehager får barn et godt grunnlag for livslang læring 

– i kunnskap, vennskap, trygghet og glede. Vårt pedagogiske arbeid med barna bygger på lekende læring, samspill og mestring. 

For mer informasjon om Læringsverkstedet og våre barnehager se vår hjemmeside: https://laringsverkstedet.no  

Visjon 

Vi ser på barna som verdens viktigste verdier og det mest verdifulle vi har. Barna er verdens framtid. Vår visjon peker framover og viser vei for alt av arbeid i 

Læringsverkstedet: 

«VI FÅR VERDENS VIKTIGSTE VERDIER TIL Å VOKSE» 

I våre barnehager arbeider vi for at alle barn skal få et best mulig grunnlag for videre utvikling, læring og et godt liv. Vi ønsker at barna skal vokse i kunnskap og 

mestring, i trygghet og empati.  

Våre verdier 

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 være raus i møte med barn og foreldre. 

 

I 

https://laringsverkstedet.no/
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 Barnehagens formål og innhold  

arnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og 

læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og 

motarbeide alle former for diskriminering (Barnehageloven, 2005, § 1 Formål, 3. ledd). Læringsverkstedets pedagogikk er vår 

fortolkning av innholdet i rammeplanen og ivaretar rammeplanens føringer. 

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

Omsorg og lek, læring og danning: 

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. 

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. 

B 
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å 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.  

  

 P 



Velkommen til Læringsverkstedet GRANDEHAGEN BARNEHAGE 
 

SEPTEMBER 2018 
Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 

 
36 
 

3 4 5 6 7 8 9 

 
37 

10 
 
 

11 12 13 14 Fagdag for 

alle i 
Læringsverkstedet 
Bhg er stengt 

15 16 

 
38 

17 
 
 

18 19 20 21 22 23 

 
39 

24 
 
 

25 26 27 28 29 30 

Læringsverkstedets satsningsområde 
Relasjonskompetanse - Lokalt best, med gode relasjoner som en rød tråd i alt vi gjør. 

Barns trivsel er den voksnes ansvar, og gode relasjoner er avgjørende i dette samspillet. Vi tror på at gode relasjoner, som en rød tråd i alt vi gjør, hever 

kvaliteten i barnehagen. Det bidrar til å skape et godt psykososialt leke- og læringsmiljø, der alle barn er inkludert. 

Hele livet vårt formes gjennom relasjonene vi har til andre mennesker. Kvaliteten på relasjonene og samhandling ansatte og barn mellom barn er særlig viktig 

for kvalitet i barnehagen. Å utvikle gode sosiale ferdigheter, empati og vennskap i barndommen er viktig for å kunne utvikle et godt selvbilde. Gode relasjoner 

vil igjen få betydning for trivsel, utvikling og læring. I Grandehagen er de voksne rause og varme med hjerte for barna.   
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Læringsverkstedets pedagogiske konsept  

Den norske barnehagetradisjonen bygger på et helhetlig læringssyn. Læringsverkstedet har utviklet et pedagogisk konsept som ivaretar dette perspektivet. Med 

Hjerteprogrammet og Lekende læring, samspill og mestring, ivaretar vi barnehagens samfunnsmandat (Lov om barnehager, 2005) og rammeplanens 

føringer for barnehagens innhold og oppgaver. Omsorg og lek, læring og danning er svært viktige elementer i grunnlaget for Læringsverkstedets pedagogikk.  

Barns egenverd er kjernen i vårt pedagogiske konsept og sentralt i alt vårt arbeid. Hvert enkelt barn er kompetent og har iboende ressurser som skal få komme 

til uttrykk og utvikles i barnehagen. Barns egen nysgjerrighet og undring legger grunnlaget for livslang læring. Barn skal støttes og oppmuntres til å utrykke 

seg, bli synlig og ha rom for medvirkning. For oss handler det om å gi barn rom, i både i fysisk og psykisk forstand, for å utrykke seg sammen med andre. 

Hvert enkelt barn skal oppleve å bli sett, hørt og forstått av anerkjennende, tydelige og ansvarsfulle voksne.  

Kommunikasjon og språk: 

I Grandehagen ønsker vi å være bevisst på hvordan vi bruker språket. Ved å benevne ting vi gjør som feks bruker høyre og venstre istedenfor «den» og «den 

andre» vil barnet fortete lære høyre og venstre. Ved å bruke navn på pålegg istedenfor «den» eller «sånn» så lærer barnet mer. Barn lærer språket raskest ved å 

høre og bruke 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 å feks 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. 

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. Feks 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. 
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Et godt måltid: 

 
 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.  

 
 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.  

Vi bruker nærmiljøet vårt Buøya til å utforske havet og hvilke ressurser som finnes her. Vi tar med oss stormkjøkken og koker 

småreker som vi har fanget selv. Kanskje det også finnes andre ting vi kan smake på?  

Barns medvirkning står i fokus og foreldresamarbeid er viktig for å få til noen av de prosjektene 

vi jobber med.  

I Grandehagen er vi opptatt av at barna får kjennskap til hvor maten kommer fra. VI er derfor 

interessert i å få være med på både flåing av dyr etter jakt, bli kjent med ulike fisketyper og andre delikatesser i havet. Sammen 

med skogshagen og prosjektene som finners sted der, vil barna som går i Grandehagen være trygge på hvor maten kommer fra og 

oppleve mestring ved å være med på matlaging.  

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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Barnehagens verdigrunnlag 

 

"Barnehagens verdigrunnlag skal formidles, praktiseres og oppleves i alle deler av barnehagens pedagogiske arbeid. Barndommen har 

egenverdi, og barnehagen skal ha en helhetlig tilnærming til barns utvikling."   Rammeplan for barnehage 

 

I Læringsverkstedet Grandehagen er vi opptatte av at vi skal være gode rollemodeller gjennom hele hverdagen. Vi skal være inkluderende 

og lyttende til hvert barn vi møter, og vi skal SE alle. Det er viktig for oss at alle barn og foresatte blir møtt på en god måte når de trer inn 

i barnehagen. Dette gjør vi ved å ønske velkommen med smil og ved å si navnet, slik at alle kan føle at de virkelig blir sett. Vi sier også 

noe hyggelig til barna, som gjør at de vet at vi virkelig blir glad for å se de. 

Personalt er gode på samtaler med barna, slik at vi vet hva som foregår hos hvert enkelt. 

Gjennom leken møter barna åpne og nysgjerrige voksne som virkelig er interessert i det som skjer, og evner til å leve seg inn her og nå. 

Vi tilrettelegger for hvert barn, slik at vi kan møte de følelsesmessig der de er, slik at de får det de trenger akkurat den dagen. 

 

Vi har med oss FNs barnekonvensjon i arbeidet, og vi er autoritative voksne. Her møter barna voksne med masse varme, og vi er 

grensesettende.  

Vi legger vekt på å veilede barna i hverdagen, og være der som et støttende stillas i ulike situasjoner. Vi må forstå barna og 

deres opplevelser, og vi ønsker å fremme positive handlinger. 

 

For oss er det viktig at vi hele tiden jobber for å styrke barns selvfølelse og selvtillit, og vi gir de 

oppgaver som de kan mestre. Det er høy grad av gode relasjoner, og vi skal høre barnas stemmer. 

Gjensidig respekt i alle ledd er viktig, slik at alle føler seg inkludert i fellesskapet og at de opplever 

tilhørighet. Barna trenger ulike verktøy, slik at de på best mulig måte kan møte det som livet byr på. 

Personalet er oppmerksomme på hva vi gjør når vi styrker selvfølelse og hva det er vi gjør når vi 

styrker selvtilliten. Det å respondere til barna med gode setninger er blitt en del av oss, noe vi virkelig 

ser har en god innvirkning. Alle barna er unike på sin egen måte, og vi ønsker å være med de på veien 

med å bli den beste utgaven av seg selv. I vår barnehage styrkes barns egenverd gjennom dagen i de 

utallige møtepunktene mellom barna og voksne. 
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På høstfesten vil vi lage mat av det vi har plantet og sådd i vår skoghage. Hva som kommer på 

menyen vil bli annonsert etter hvert ☺ men det blir helt sikkert noe godt.  
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Lekende læring, samspill og mestring   
Med lekende læring, samspill og mestring skal vi gi barna grunnlag til å utvikle seg, og bli den beste utgaven av seg selv. Et av barndommens særpreg er 

samspill i lek, der initiativ, fantasi og engasjement vil kunne finne sted. Barn skal få undre seg og stille spørsmål, søke opplevelser og gjøre erfaringer på egne 

læringsarenaer. Barnehagen skal gi rom for barns ulike perspektiver og opplevelsesverdener.  

 

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.  
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«Vi tenner våre lykter når det mørknes og alle lyder pakkes inn i vatt, 

Ja vi tenner våre lykter når det mørknes, kanskje lyser de til kvelden 

Sier god natt» 
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Barnehagens arbeid med realfagsområdene i Rammeplanen: 
Det er en stor nasjonal satsing på realfag knyttet til bhg. 

Personalet i Grandehagen er bevisst sin bruk av realfag i forskjellige sammenhenger og situasjoner som er en del av barnehagens hverdag. Vi har også en økende 

bevisstgjøring til bruken av bøker og litteratur. Dette er noe vi ser vil komme barna til nytte gjennom hele barnehagetiden og fram til skolestart. Et godt foreldresamarbeid vil 

være en viktig forutsetning for kvaliteten.   
  

ANTALL, ROM OG FORM. – Telle Tareq er vår nye lærings venn på dette området og vi gleder oss til å bli kjent med han 
Gjennom lek, eksperimentering og hverdags aktiviteter utvikler barna sin matematiske 

kompetanse. I rammeplanen står det: arbeidet med fagområdet skal stimulere barnas 

undring, nysgjerrighet, og motivasjon for problemløsning. Det er vårt ansvar å legge til rette 

slik at barna får muligheten til å utforske og vise nysgjerrighet. I Grandehagen vil barna 

møte bevisste voksne som sammen med barna undrer seg og utforsker ting som: 

• Hvem er høyest av du og jeg? Og hvordan vet vi det?  

• Får Sissel plass i esken? Hvordan kan vi finne det ut?  

• Hvem hopper lengst? Hvordan kan vi måle det? 

• Hvor mange bein har mauren? Hvordan fant du det svaret? 
Ved å snakke om matematiske utfordringer lærer barna å undre seg over svaret. Barna vil 

møte begreper som sirkel, trekant, firkant, over, under, lengst, kortest og farger i hverdags 

aktiviteter sånn at dette vil være kjente begreper når barnet begynner på skolen. I situasjoner der det vil være naturlig så vil barna møte 

tallrekka og enkel regning. Hvor mange barn er vi i dag? Hvor mange er vi tilsammen med voksne og barn? 

NATUR, MILJØ OG TEKNOLOGI 
Vi ønsker at barna skal ha gode opplevelser i naturen. Her skal de bli sett og hørt, være sammen med venner og ha voksne som 

er delaktige og undrende. Undring og nysgjerrighet i naturen gjør at barna i samarbeid med andre barn og voksne lærer og 

sammenhenger i naturen og tilegnelse av ny kunnskap. Rammeplanen sier at barna skal få kjennskap til naturen, utvikle respekt 

og begynne å få en forståelse for hvordan vi skal ta vare på den. I Grandehagen er vi så heldige å ha vår egnen hage. Her får 

barna med seg utviklingen fra frø til grønnsak og blomst til frukt. De får forståelse for hva en plante trenger for å vokse og 

hvordan vi skal ta vare på den. Hva trenger naturen vår og hva trenger den ikke?  
Videre sier rammeplanen at personalet skal legge til rette for mangfoldige naturopplevelser og bruke naturen som arena for lek, 

undring, utforskning og læring.    

Når vi går på tur så ønsker vi at alle skal trives, derfor vil lengden på turen og plassen vi går til variere. De yngste barna har nok 

med å bli kjent og trygge med det daglige uteområdet, mens de eldste kan gå ganske langt. Det viktigste for oss 

er at vi har god tid. Den voksne viser interesse for det barna er opptatt av, og kanskje turen vi hadde planlagt 

blir endret underveis pga barnas innspill. Av erfaring vet vi at det å være spontane, gå på oppdagelsesferd og 

finne nye veier gir barna en opplevelse av å være delaktige i hvor turen skal gå.  Vår nye læringsvenn Ute-Mons 
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vil være med oss ut i naturen  

DESEMBER 2018 
Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 
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27 28 29 30 

 

Merk: 

• 13 desember er det foreldrekaffe på Paletten ifbm Lucia. Kl.08.00 

• 20 desember NISSE FEST i alle grupper 
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JANUAR 2019- Velkommen til et nytt år!  
Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 
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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. 
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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. 

Overgang barnehage skole 

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. 

 

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. 
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FEBRUAR 2019 
Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 
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• 6 Februar vil vi feire Samefolkets dag. Vi har en samling der barna får vite litt historie knyttet til same folket og vi lager retten Bidos 

• 28 vi har Karneval, hvordan vi fremfører dette kommer vi tilbake til i våre planer i hver gruppe ☺ 
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Samarbeid med nærmiljøet 

Læringsverkstedet Grandehagen representerer barnehager på Eydehavn i et prosjekt om kosthold i regi av Eydehavn 

Frivillighetssentral. Prosjektet heter «god mat på tvers av generasjoner», og representanter fra forskjellige instanser som 

skole og eldreomsorg møtes på Frivillighetssentralen, hvor det planlegges arrangementer og synliggjøring av prosjektet og 

dets innhold og mål. Prosjektet skal sette et sundt og lærende fokus på kosthold for alle som bor i Eydehavn/Saltrød-

regionen, hvor råvarer, oppskrifter, lokale aktører og det sosiale er sterkt i fokus. Det vil komme tema kvelder hvor en 

utveksler erfaringer, lærer bort kokkekunster eller holder foredrag om kosthold, det vil bli et matmarked på Torvet og andre 

arrangementer etter hvert. Den første delen av prosjektet er vi allerede i. Den omhandler å kartlegge egne instanser og 

deres forhold til kosthold og gode matopplevelser. Hovedfokuset til barnehagens del i dette prosjektet omhandler å lære 

barna om hvor maten kommer fra, den gode samtalen ved matbordet, og selvsagt å lage mat. Læringsverkstedet har fokus 

på «et godt måltid», Grandehagen har det kontinuerlige arbeidet med 

årstidene i tråd med natur og miljø, samtidig som vi har Skogshagen med 

skau, blåbærlyng, grønnsaks, - og frukthage, bålplass og gapahuker som 

bidrar til et organisk syn på hvor maten kommer fra og arbeidet med 

dette. Vi bearbeider og sår om våren, vanner og luker frem mot 

sommeren, bruker naturen til å sanke hylleblomst og blomstene til 

geitrams til saft, om sensommeren plukker vi sopp og bær, og høster inn fra hagen, og om høsten har vi prosjekt 

om fisk og livet i havet. Sammen med foreldrene legger vi 

grunnsteinene i barna for et godt forhold til mat og gode 

matopplevelser hver dag. 
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MARS 2019 
Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 
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26 27 28 
Foreldre kaffe, 
Hare  gr 15.30- 
16.30 

29 30 31 

Merk: 

• Foreldre kaffe for Reve gr den 11 mars kl 15.30 til 16.30, barna sørger for enkle underholdning, vi viser bilder og serverer kaffe og kake. 

• Foreldre kaffe for Gaupe gr den 19 mars kl 15.30 til 16.30, barna sørger for enkle underholdning, vi viser bilder og serverer kaffe og 

kake. 

• Foreldre kaffe for Hare gr den 28 mars kl 15.30 til 16.30, barna sørger for enkle underholdning, vi viser bilder og serverer kaffe og kake. 
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Være Sammen: 

"Barnehagen skal være et trygt og utfordrende sted der barn kan prøve ut ulike sider av samspill, fellesskap og vennskap» ref 

Rammeplanen 

 

Barn trenger varme, nærhet, grenser og kontroll. I Grandehagen har vi siden 2013 jobbet 

med programmet Være Sammen. Her har personalet jobbet med å utfordre, inspirere og 

hjelpe hverandre til å være VARME og GRENSESETTENDE voksne for barna gjennom 

barnehage hverdagen. Dette er noe vi nå er blitt veldig gode på. Før sommeren hadde vi 

en Løvefest, for å markere at vi nå ER en Løve bhg, der de voksne er autoritative og 

bevisste sin viktige rolle i utførelsen av verdens viktigste jobb. Vi vil fortsette med å gjøre 

denne jobben. 

Det er vi som er voksne som har ansvaret for relasjonene med barna, og det er viktig å 

være bevisst dette i hverdagen. Det er viktig for oss å bygge varme relasjoner til barna, 

og vi bygger relasjoner i alt vi gjør. Når vi har de gode relasjonene, kan vi sette krav og 

grenser for barna – samtidig som vi er VARME voksne. Målet med Være Sammen er å 

hele veien heve kompetansen til alle ansatte i barnehagen, slik at kvaliteten i det daglige 

arbeidet med barna styrkes og dette vil vi fortsette med, som en viktig del av å styrke den 

sosiale kompetansen hos alle barna i vår barnehage. På denne måten styrkes barns 

egen 
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APRIL 2019 
Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 
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Samspill og Hjerteprogrammet:  

Nytt i vår barnehage dette året er «Hjerteprogrammet» til LV. Vi gleder oss til å begynne med dette og bli kjent med lærings vennen Hjerterud. 

Dette vil prege hverdagen vår gjennom det vi gjør sammen med barna. 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. 

Vi har med oss hjerte i møte med hvert barn som vi møter i Læringsverkstedet Grandehagen.   

Barns trivsel er den voksnes ansvar, og gode relasjoner er avgjørende i dette samspillet. Vi tror på at gode 

relasjoner, som en rød tråd i alt vi gjør, hever kvaliteten i barnehagen. Det bidrar til å skape et godt psykososialt 

leke- og læringsmiljø, der alle barna er inkludert. 

 

Hele livet vårt formes gjennom relasjonene vi har til andre mennesker. Kvaliteten på relasjonene og 

samhandling ansatte og barn, og mellom barn, er særlig viktig for kvalitet i barnehagen. Å utvikle gode sosiale ferdigheter, empati og vennskap i 

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

 

Barn blir født med 5 grunnfølelser; GLEDE, SINNE, SORG, FRYKT (REDSEL), LYST. 

Frem til 5-8 års alderen er barn først følelsesmennesker. Det er i denne alderen at deres følelsesliv programmeres, for eksempel følelsen av å være 

verdifull eller ikke. 

Et normalt barn som har hatt en normal fødsel, begynner å kommunisere med, speile og kopiere de voksne ca 25 minutter etter fødselen. Og det 

fortsetter de med. De speiler eller kopierer de voksne de er sammen med. Barn gjør som de voksne gjør. 

I Læringsverkstedet Grandehagen anerkjenner vi barnet for den de er. Det er viktig for barna å forstå at vi kan avvise en handling – men ikke 

barnet. Vi voksne er gode til å sette ord på egne følelser og de som vi ser hos barnet, og da blir det også lettere for barna å gjøre det. 

Når vi møter barna på en likeverdig, men ikke likestilt måte, så er det voksne som gir barna lov til å være barn, men tar lederansvar som voksen i 

alle voksne saker. 

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 en fullverdig setning. 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. 
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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. Det å ha 

småbarn kan være strevsomt til tider, men tida går 

fort. Det å bruke tid sammen med barna er en 

viktig del av barndommen. 

 

Vi ønsker at barna skal bli selvstendige individer 

som blir så trygge på seg selv og den de er, at de 

vil stå 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 de. 

 

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 både 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. Vi voksne er 

delaktige sammen med barna, da får vi også mer blikk for hva som foregår i de ulike møtepunktene mellom barna. 
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MAI 2019 
Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 

 
19 

 

6 7 8 9 
Frigjørings 
dagen 

10 11 12 

 
20 

13 
 
 
 

14 15 16 
Vi har 17 mai 
fest 

17 
Grunnlovs 
Dagen 
Bhg stengt 

18 19 

 
21 

20 
 
 

21 22 23 24 25 26 

 
22 

27 
 

28 
Foreldremøte 
 

29 30 
Kristi Himmel 
Farts dag 

31 1 2 
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Lek, lekemiljø og bevegelse i LV Grandehagen: 

I LV Grandehagen barnehage er vi et personale som både ser og anerkjenner lekens viktighet og egenverdi. Et personale med god lekekompetanse, som opplever 

leken sammen med barna og legger til rette for gode lekemiljø i de fysiske rom, inne og ute, og med seg selv som resurs. 

Leken kan være et middel til læring der personalet deltar og leder leken i bestemte retninger. Leken kan også være et middel for seg selv der 

den får oppstå, vare og utvikle seg på barnas premisser fra deres indre lekelyst. Det er ikke dermed sagt at leken er dårlig eller unyttig, heller 

tvert imot. Barn tilegner seg grunnleggende sider ved sosial kompetanse gjennom lek da den den gir mulighet til å prøve ut manglende innsikt 

og forståelse i en uforpliktende og lite risikofylt sammenheng.  

For at vi i LV Grandehagen, på best mulig måte, skal kunne observere, støtte og veilede barna i lek etter individuelle behov deler vi oss ofte inn i 

mindre lekegrupper. På denne måten blir det letere å tilpasse aktiviteter, rammer og 

forventninger til barna på individ og fellesskapsnivå. Dette skaper et godt grunnlag for 

tilrettelegging for personalet og gode rammer for vennskap og relasjoner. 

Rammeplanen for barnehager sier at 

personalet skal organisere rom, tid og 

lekemateriale for å inspirere til ulike typer ler. 

I grandehagen arbeides det jevnlig med å 

skape innbydende lekemiljø for barna. 

Miljøene som har blitt til har vært resultat av 

observasjoner av barns lek og interesser. På 

denne måten har leken blitt videreført, tilført 

noe nytt og fått en ny gnist.  

For at lekemiljøene skal fungere optimalt arbeider vi med å ha det rydding på avdelingene og i 

uteområdet. Leker og utstyr har sin faste plass og aktiviteten/ leken er ikke ferdig før vi er ferdige med å rydde opp etter oss. Både store og 

små i barnehagen jobber sammen om å holde orden for å ivareta materiell som vi disponerer. Når leker og utstyr er på sine faste plasser 

trenger vi ikke bruke tid på å lete dem.  
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Lek og bevegelse: 

I rammeplanen for barnehagen står det at "Barnehagen skal være en arena for daglig fysisk aktivitet og 

fremme barns bevegelse glede og motoriske kompetanse." Her ser vi starten på barnas holdninger til fysisk 

aktivitet og bevegelse. Personalet i LV Grandehagen er beviste sin rolle i dette holdningsarbeidet og går frem 

som gode rollemodeller ved å være engasjerte, aktive og deltakende som motiverer barna til selv å delta og å 

mestre.  

I LV Grandehagen legger vi til rette for barna skal få muligheten til å sanse, oppleve, leke, lære og skape med 

kroppen som utgangspunkt. Felles nevneren for dette uavhengig av aldre er uteområdet vårt som stimulerer 

til god grov motorisk utvikling, samt de mange turmulighetene våre.  

For de yngste barna på avdeling Fargeklatten, har vi 

bevegelsesleker i kjente omgivelser hvor de får 

muligheten til å utfolde seg. Puterommet blir aktivt 

brukt der vi får mange erfaringer med bevegelser, 

romforståelse når vi bygger med putene og mestring når nye høyder nås. For de større 

barna på avdeling Paletten, arrangeres det både idrettsdag og skidag. Dette gir mulighet 

for barna å lære teknikker med kroppen som utgangspunkt og få erfaringer med disse 

som igjen kan tas med videre i leken. Her har vi også en gylden arena for 

mestringsopplevelser. En dag i uken har vi aktivitetsdag hvor avdelingen deles i tre, på 

tvers av alder. Den ene gruppen går på tur, den andre har aktiviteter inne og den tredje 

er ute i barnehagen, ofte med regelleker i fokus.  
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Kunst og kreativitet i LV Grandehagen: 

Det å jobbe med kunst som uttrykksform har vært en viktig brikke i vår barnehages historie. Vi har i alle disse 23 årene vært 

opptatt av kunstens virkemiddel for å styrke barnas selvfølelse og selvtillit, som et ledd i bevisstgjøringen rundt egen identitet. Vi 

har hentet mye av vår inspirasjon fra Reggio Emilia og den måten de jobber med barns 

individuelle uttrykk på. Vi har bl.a  en barne og ungdoms arbeider som er kunstner og 

som gir barna god veiledning og læring innenfor teknikker og ulik bruk av materiell. 

Det å arbeide med kunst som uttrykksform, har inspirert både s må og store i vår 

barnehage. Det er viktig å la barna få ulik type 

materiell som de kan bearbeide sine inntrykk 

via. Prosessen og den kommunikasjons barn og 

voksen har i relasjonen vil være med på å 

styrke barnets egenverd, ved at det opplever 

at det både er sett, hørt og forstått i proses sen. 

Det er utrolig fasinerende å se barn jobbe 

med materiell både ute og inne og i all slags vær. 

Hos oss bruker vi også snøen som lerret.  

  



Velkommen til Læringsverkstedet GRANDEHAGEN BARNEHAGE 
 

AUGUST 2019  
Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 
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