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Barnehagens samfunnsmandat 
Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og 

aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem (Barnehageloven, 2018, 

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

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

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

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

Barnehagens pedagogiske arbeid skal være begrunnet i barnehageloven og rammeplanen.  

Rammeplanen påpeker at årsplanen er et arbeidsredskap for personalet som skal             

dokumentere barnehagens valg og begrunnelser. 

Med utgangspunkt i rammeplanen skal barnehagens samarbeidsutvalg fastsette en årsplan 

for den pedagogiske virksomheten. 

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

arbeider målrettet for å sikre det pedagogiske arbeidet.  

Ifølge rammeplanen har planlegging av barnehagens innhold og pedagogiske arbeid flere 

funksjoner: 

- 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 GRIM 
BARNEHAGE 
Vi ser frem til et nytt og spennende år med fokus på lekende læring, samspill og mestring. 

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

 
 

Barnehagen vår 

Læringsverkstedet barnehage Grim er en liten og intim barnehage som har til sammen 32 
hele plasser. Læringsverkstedet åpnet august 2008 og er en toavdelingsbarnehage for barn i 
alderen 1-6 år. 14 av disse plassene er forbeholdt barn i alderen 1-3 år, Blå avdeling, mens 
18 barn i alderen 3-6 år går på Grønn avdeling. Den ligger fint plassert i Fagerdalsveien 1, i 
et stille og rolig boligområde. Den ligger like ved mange flotte turområder hvor vi har tilgang 
til både skogsområder, butikker, skoler og gåavstand til byen med mange muligheter.  
  
Grim barnehage representerer et miljø som bygger opp om respekt for menneskeverd og 
retten til å være forskjellige. Vi ønsker å ha et inkluderende miljø for både voksne og barn, 
hvor det å gi varme og det å se det enkelte barnet er sentralt. Personalet skal gi barn troen 
på seg selv i samspill med andre. Barna skal få undre seg og stille spørsmål, de skal få søke 
opplevelser og gjøre egne erfaringer. Hvert barn er unikt og det skal få oppleve å være 
ønsket og få utvikle seg ut fra den de er.   

  
Barna skal støttes, inspireres og oppmuntres i sin lek og de skal få møte utfordringer og 
anerkjennelse i sin barnehagehverdag. Hos oss er særpreget det pedagogiske 
ukeprogrammet som tar utgangspunkt i faste tema dager. Disse bygger alle sammen på 
rammeplanens syv fagområder som er, språk- matte og motorikk, kreativitet, natur og miljø- 
og sosial kompetanse.  
 

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  

https://laringsverkstedet.no/
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Visjon og verdier 

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

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

«VI FÅR VERDENS VIKTIGSTE VERDIER TIL Å VOKSE» 

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

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

trygghet og empati.  

Våre verdier 

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

klare mål og kraft til å nå dem. 

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

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

 

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

barna i et demokratisk samfunn. 

Ifølge rammeplanen skal barnehagens verdigrunnlag formidles, praktiseres og oppleves 

gjennomgående i barnehagens pedagogiske arbeid. Barnehagen skal fremme: 

• Demokrati  
Barnehagen skal fremme demokrati og være et inkluderende fellesskap der alle får 
anledning til å ytre seg, bli hørt og få delta.  

• Mangfold og gjensidig respekt  
Barn skal oppleve at det finnes mange måter å tenke, handle og leve på. Barnehagen skal gi 
felles erfaringer og synliggjøre verdien av fellesskapet.  

• Likestilling og likeverd  
Barnehagen bidrar i danningen av barnas verdier og holdninger. Vi har fokus på at barn 
skal møtes som likeverdige individer, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell 
orientering, etnisitet, kultur, sosial status, språk og religion. Barnehagen skal motvirke alle 
former for diskriminering.   
Hvert barn er et unikt og verdifullt menneske som skal møtes med respekt og anerkjennelse.  

• Bærekraftig utvikling  
Barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barnehagen skal legge 
grunnlaget for barnets evne til å tenke kritisk, handle etisk og vise solidaritet.  
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• Livsmestring og helse  
Barnehagen skal bidra til barnets trivsel, livsglede, mestring og følelsen av egenverd og 
forebygge krenkelser og mobbing. Barnehagen skal gi barna utfordringer i et trygt miljø, og gi 
barn muligheter til å prøve ut ulike sider ved samspill, fellesskap og vennskap.  
 
I vår barnehage innebærer dette at:  

• De voksne har en anerkjennende holdning til hvert enkelt barn og til hverandre  
• Vi viser nestekjærlighet   
• Vi lytter til hverandre og lærer av hverandre   
• Vi undrer oss og er nysgjerrige sammen   
• Vi fremmer barnas bevegelsesglede og motorisk utvikling gjennom lek   
• Vi skal ivareta barndommens egenverdi   
• Vi vet at alle er verdifulle  
 

For de fleste barn er barnehagen det første trinnet i utdanningsløpet. 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. Alle barnehager, uansett eierforhold, er forpliktet til å drive barnehagen i 
samsvar med dette felles verdigrunnlaget: respekt for menneskeverdet og naturen, 
åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet.   
 

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, 2018,). 

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. 

Dette gjelder blant annet omsorg, lek, læring, danning, vennskap, kommunikasjon og språk. 

Omsorg   

I våre barnehager skal barn oppleve at de blir ivaretatt på en omsorgsfull og varm måte. De 
skal møtes av lyttende og engasjerte voksne som viser nærhet og innlevelse. Omsorg har en 
egen-verdi og er nært knyttet til trygghet, oppdragelse og helse og preger hele 
barnehagedagen i Grim barnehage.   
 
Barnehagen jobber på følgende måte for å få dette til:    

• Vi har rause og lekne voksne som byr på seg selv og ser det enkelte barn ved å lytte 
og være engasjerte  

• Vi har primærkontakt ved tilvenning for å bedre og trygge barn og foreldre  

• Vi møter følelsene til barna og bekrefter dem  

• Vi viser glede når vi møter barnet og foresatte  

• Vi har jevnlige barnesamtaler   

• Vi jobber for at alle våre barn skal føle seg ivaretatt gjennom hele 
barnehagehverdagen ved å ha lekegrupper, observere og være tilstede for barna  

• Vi inkluderer alle barn i lekegrupper  

• Vi ser hvert enkelt barns behov og tar det på alvor  
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Lek  

Barn leker for lekens egen del. I lek uttrykker barn seg, får nye erfaringer sammen med 
andre. Gjennom lek utvikler barn sosiale ferdigheter, empati og selvfølelse.   
I Læringsverkstedets barnehager er leken grunnstammen i det pedagogiske arbeid og 
aktivitetene. Vi legger til rette for allsidig lek og varierte aktiviteter gjennom hele 
barnehagedagen. Barn skal erfare at lek og læring er morsomt.   
  
Barnehagen jobber på følgende måte for å få dette til:  

• Vi skaper en arena der både lek og læring er gøy, ved å kartlegge barnegruppens 
interesser ved samtaler og observasjoner  

• Leken er overordnet innenfor alle fagtemaene  

• Vi ser stadig på nye muligheter for innredning av lekesoner  

• Vi innreder leke og læringsmiljøet, både ute og inne, slik at barna opplever trygghet, 
glede og mestring der de ferdes til daglig  

• Vi kategoriserer og merker materiellet, og har det i ulike lekesoner  

• Vi har et bevisst valg av leker/materiell med tanke på likestilling   

• Vi bruker konkrete sanger, rim, eventyr, bøker og dramatisering som inspirasjon til 
rollelek Vi lar barna få mye tid til frilek, samtidig som vi voksne er tilstede for å finne 
løsninger når forhandlingene blir vanskelige  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

8 

Læring  

Barn erfarer og lærer i alt de gjør av lek og aktiviteter, både egeninitiert og planlagte 
voksenstyrte aktiviteter. I våre barnehager legger vi vekt på at barna skal få brukt hele seg 
og oppleve gleden ved mestring. Barn er forskjellige og lærer på ulike måter. Vi legger til 
rette for allsidig læring hvor barna får bruke hele seg med kropp og sanseapparat. Vårt motto 
er «La ikke barna være passive mottakere, men aktive deltakere».   
  

Barnehagen jobber på følgende måte for å få dette til:   

• De syv fagområdene fra Rammeplanen tas med i et ukesprogram gjennom hele året  

• Vi bruker repetisjonsprinsippet for at barnet skal få utvikle gode læringsspor   

• Vi lager progresjonsplaner til hver aldersgruppe   

• Når vi gjennomfører samlingsstundene bruker vi Lærevennene; Hjerterud, Leke-Liv, 
Rime-Rolf, Ute-Mons, Beveg-Else, Farge-Paletta og Telle -Tariq  

• Jobber i smågrupper  

• Vi har månedens happening og månedens eksperiment, der barna er delaktige og 
utforskende  

• Turer i nærmiljøet, skogen, byen og rundt i lokalmiljøet 
 

 

Danning  

Danning er for hvert menneske en livslang 
prosess som handler om å utvikle evne til å 
reflektere over egne handlinger og væremåter. 
Gjennom danning legges grunnlaget for allsidig 
utvikling. Barna skal erfare at de er del av 
fellesskapet, og å oppleve at egne og andres 
bidrag til felleskapet oppleves som noe positivt. 
Barna skal utvikle trygghet på seg selv og egen 
identitet.  
  
Slik fremmer vi danning hos oss:  

• Hjerteprogrammet er vår ryggrad for 
læring av sosial kompetanse  

• Vi jobber hver dag og i alle situasjoner 
med verdiene i dette hjertet  

• Vi har rosestol der alle barna gjennom 
året får høre fine og gode ting om seg 
selv.  

• Vi bruker sanger, rollespill, figurer, bøker 
og musikk.  

• Personalet bruker anerkjennende 
kommunikasjon med barna. På denne 
måten følger vi opp barnas perspektiver 
og handlinger  

• Hvert barn blir satt i sentrum/får fokus på 
seg selv  
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Læringsverkstedets pedagogiske konsept  
Den norske barnehagetradisjonen bygger på et helhetlig læringssyn. Med 

Hjerteprogrammet og Lekende læring, samspill og mestring, ivaretar vi barnehagens 

samfunnsmandat (Lov om barnehager, 2018), 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. 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, stille spørsmål, søke 

opplevelser og gjøre egne erfaringer i et miljø preget av samspill og inkludering. 

Lek og bevegelse er stammen i treet vårt og den viktigste aktiviteten i barnehagen. I Grim 
barnehage er lek og bevegelse representert i arbeidet med alle fagtemaer. Lek og bevegelse 
henger tett sammen og handler om livsglede og gode mestringsopplevelser.   
Med lekende læring, samspill og mestring gir vi barna grunnlag til å utvikle seg, og bli den 
beste utgaven av seg selv. Vi er opptatt av å legge til rette for både barns frie lek og 
voksenstyrt lek og aktivitet. All læring skal ha leken tilnærming og personalet skal jobbe for et 
allsidig og godt lekemiljø både inne og ute. De voksne i barnehagen må hjelpe barna til å 
etablere nye vennskapsrelasjoner og bevare gryende eller etablerende vennskap.  
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Gjennom lek skapes det relasjoner og vennskap. Vi ønsker at alle barn skal ha venner i 
barnehagen og vi jobber kontinuerlig med å utvikle barns kompetanse.   
 

Lek og læring henger sammen hvor barna inntar ulike roller og spiller dem ut sammen med 
andre. Her ligger det gode muligheter for god kommunikasjon og samspill. I rollelek øver 
barna opp sosiale egenskaper som kalles egenledelse. Gjennom rolle lek lærer barna 
turtaking, følge spille regler, lære sosiale koder, løse konflikter, regulere atferd, ta initiativ, 
bruke fantasien, oppleve mestring og ha det gøy.    
 

Ifølge rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver er tidlig og god språkstimulering 
en viktig del av barnehagens innhold. Å få varierte og rike erfaringer er avgjørende for å 
forstå begreper. Barn trenger språk for å delta aktiv i lek, og lek utfordrer barnet til å bruke og 
utvikle språket i samspill med andre. «Barn med en solid språklig kompetanse vil ha gode 
forutsetninger for samspill med andre, deltakelse i lek, vennskap og læring.» (Udir. Språk i 
barnehagen – mye mer enn bare prat, s4.   
 

Slik skal personalet legge til rette for et allsidig og godt leke og læringsmiljø:   

• Vi skal skape arenaer der både lek og læring er gøy   

• Vi skal veksle mellom fri lek, lekegrupper og organisert lek   

• De skal voksne skal støtte i leken og være stilas bygger for barna   

• Vi har et lekeombud i barnehagen som skal inspirere til nye lekeideer   

• I hjerteprogrammet vårt skal vi trene på sosiale ferdigheter og egen selvfølelse. 
Dette vil ha betydning for barnas lek og vennskap   

• I leke situasjoner skal vi utfordre barna til å bruke/utvikle språket i samspill med 
andre   

• Vi skal øve på at barna skal kunne sette i gang lek, komme inn i leken og bygge 
videre på handlingen. Vi skal legget til rette for rollelek   

• Vi skal ha et språkmiljø som gir rikelig med mulighet til samtaler, fortellinger, 
høytlesing, rim og regler, spill, bevegelse, sang og musikk   

• Leke Liv skal utforske og finne morsomme måter for å leke og lære sammen med 
barna   

• Veilede barna hvis leken medfører uheldige samspillsmønstre  

• Barna skal få medvirke til innholdet i leken ved at vi voksne lytter, observerer og 
gjennomfører barnesamtaler  
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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 2020- 2021 
Dette barnehageåret har vi fortsatt valgt å ha fokus på miljø. Gjennom det siste 
barnehageåret opplevde vi at barna er nysgjerrige, undrende og synes dette temaet var 
spennende. Vi har fortsatt mer å læreForebygge mobbing, til inkludering og fellesskap. 
Satsningsområdet styrker Gjennom det siste barnehageåret opplevde vi at barna er 
nysgjerrige, undrende og synes dette temaet er spennende. Vi har fortsatt mer å lære, og 
dette skapte grunnlaget for at vi vil fortsette å arbeide med dette temaet. Satsningsområdet 
styrker Læringsverkstedets særpreg og identitet.   
 
Gjennom arbeid med natur, miljø og teknologi skal barnehagen bidra til at barna:  

• Opplever og utforsker naturens mangfold  

• Får gode opplevelser med friluftsliv året rundt  

• Opplever, utforsker og eksperimenterer med naturfenomener og fysiske lover  

• Får kjennskap til naturen og bærekraftig utvikling 

• Lærer av naturen og utvikler respekt og begynnende forståelse for hvordan de 
kan ta vare på naturen  

• Får kunnskap om dyr og dyreliv  

• Lager konstruksjoner av ulike materialer og utforsker muligheter som ligger i 
redskaper og teknologi  

• Får kjennskap til ulike metoder ved bruk av IKT  

• Får kjennskap til menneskets livssyklus. (Rammeplanen for barnehagen, 2017, 
s.52-53.)   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Dette er noen av miljøreglene vi skal huske på og gå igjennom i løpet av dette 
barnehageåret: 

 

1. Vi rydder alltid med oss søppel på tur, egen og andres 
2. Vi sorterer og kaster søppel på barnehagens søppelstasjon 
3. Vi er forsiktige med tingene våre og tar vare på dem 
4. Vi gjenbruker og tar vare på de tingene som kan brukes om igjen 
5. Vi respekterer dyre og plantelivet i naturen 
6. Vi er gjester i naturen og setter ikke ødeleggende spor i den 
7. Vi skrur av lys i rom vi ikke bruker 
8. Vi sløser ikke med papir, og vi tar ikke mer enn det vi trenger 
9. Vi velger andre materialer enn plast 
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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. 

«Barnas synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med deres alder og modenhet. Barna skal 
ikke overlates et ansvar de ikke er rustet til å ta» (Kunnskapsdepartementet, 2017).  
 
For å oppfylle rammeplanens intensjoner krever det at barnehagepersonalet er lydhøre og 
anerkjennende i sin kommunikasjon med barna.   
Hvert enkelt barn skal oppleve å bli sett, hørt, forstått og respektert av voksne som er 
anerkjennende, tydelige og ansvarsfulle i møte med hvert enkelt barn og barn i grupper. Barn 
erfarer medvirkning og innflytelse når de får delta aktivt i dialog og samhandling med barn og 
voksne og deres meninger og innspill bidrar til endring. Gjennom barnesamtaler får barna være 
med å planlegge og evaluere aktiviteter i barnehagens hverdag. Medvirkning må ikke 
forveksles med medbestemmelse. Begrepet kan forstås som å gjøre noe sammen. 
Medvirkning kan oppfattes som at hvert enkelt individ har rett til å erfare at deres stemme blir 
tatt på alvor og har virkning i fellesskapet. Medvirkning er deltakelse som har innflytelse på 
barnehagens innhold.   
  
Hjerteprogrammet i Læringsverkstedet ivaretar barns rett til medvirkning i barnehagen. 
Hjerteprogrammet skal gjennomsyre alt vi gjør i barnehagen og skal leves av de voksne. 
Hvert enkelt barn skal oppleve å bli sett, hørt og forstått av anerkjennende, tydelige og 
ansvarsfulle voksne. Når vi tar barnas uttrykk på alvor og er i aktiv dialog med 
barna mener vi at barna opplever innflytelse.  
 

Barnehagen jobber på følgende måte for å få dette til:  

• Bursdagssamlinger  

• Prosjekter og aktiviteter med utgangspunkt i barns initiativ, og valg av 
lekestasjoner i frilek. Vi har hvilestund hver dag 

• Matlaging og andre praktiske gjøremål  

• Vi legger til rette for barns mestring og stiller åpne spørsmål 

• Vi legger vekt på barns nysgjerrighet, kreativitet, lærelyst og har fokus på 
selvstendighetstrening  

• Vi anerkjenner barns meninger og synspunkter, og tar de på alvor  

• Vi rydder, holder orden og lager systemer. Vi lager månedsplan og årsplan  
 

Mobbing  
Begrepet mobbing defineres på ulike måter. Ifølge utdanningsdirektoratet (2016) dreier den 
generelle debatten seg i dag om innholdet i begrepet mobbing. Vi har valgt å forholde oss til 
følgende definisjon: «Mobbing av barn i barnehagen er handlinger fra voksne/og eller andre 
barn som krenker barnets opplevelse av å høre til og være en betydningsfull person for 
fellesskapet» (Lund 2015).  
 

Læringsverkstedet har utarbeidet en egen handlingsplan for forebygging av mobbing i 
barnehagen. Handlingsplanen skal gi kunnskap om mobbing og sette fokus på forebyggende 
arbeid i barnehagen. Planen skal bidra til at mobbing avdekkes og sikre at barnehagen har 
rutiner for håndtering av mobbing. Dersom mobbing skjer skal tiltak tilpasses den enkelte 
mobbesaken i barnehagen.  
 

Vi arbeider ut fra vår visjon Vi får verdens viktigste verdier til å vokse. Barna er det viktigste 
vi har, og i våre barnehager skal hvert enkelt barn erfare og oppleve seg som verdifullt, 
respektert og anerkjent av andre barn og voksne. Henviser til læringsverkstedet sin 
hjemmeside www.læringsversktedet.no. Der kan dere lese mer om mobbeplanen vår.   

http://www.læringsversktedet.no/
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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. 

Foreldreråd   
Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna og skal fremme deres 
fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et 
godt barnehagemiljø.   
  

Samarbeidsutvalg   
Samarbeidsutvalget (SU) skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. 
Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er 
likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter 
enn hver av de andre gruppene. Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges 
foreldrerådet og barnehagens samarbeidsutvalg.  

 

Foreldrenes medvirkning i barnehagens innhold og planer 
  

 
Barnehagen skal legge til rette for foreldres medvirkning i barnehagens innhold. 
Kommunikasjon, informasjon og felles forståelse er viktig for et godt samarbeid. Foreldre 
skal bli hørt og tatt på alvor i saker som angår deres barn. Gjennom foreldresamtaler, 
foreldremøter og brukerundersøkelser gis foreldre muligheten til å påvirke og bidra med 
innspill til barnehagens arbeid med pedagogisk innhold og aktiviteter. Vi har ulike 
arrangementer i barnehagen. Se eget vedlegg «årshjul» på barnehagens hjemmeside.  

 
 

   

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for 
omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.  
(Utdrag fra Barnehageloven § 1 Formål)  
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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. Før 

barnehageåret starter får de nye barna tilbud om besøksdager og eventuelt foreldremøter. 

Som ny i barnehagen får du en egen kontaktperson som er sammen med barnet under 

tilvenningen og som det gjennomføres en oppstartsamtale med. 

Som ny i barnehagen er vi opptatt av trygghet, og det er nettopp det som er vårt hovedfokus 

gjennom den første tiden. I august har vi ingen planer med tanke på fagområdene eller turer. 

Denne måneden blir brukt til å bli kjent, trygg på omgivelsene og personalet/barnegruppa. Vi 

er rause, har god kommunikasjon med foreldrene og skaper gode og trygge opplevelser for 

barna.  

Fra småbarn- til storbarnsavdeling  

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

barn, og personalet når barnet bytter barnegruppe. 

Hos oss er vi opptatt av at barnet og foreldrene alltid skal føle seg velkommen og 
møte kompetente og varme medarbeiedere. Overgangen fra småbarnsavdeling/base 
til storbarnsavdeling/base er for mange barn og foreldre en milepæl.    
Ingen barn er like og behovene ved overgangen er derfor individuell. Vaner, forutsigbarhet og 
trygghet er viktig for en god tilvenning og noen barn trenger en lengre tilvenning enn andre.   
  
Læringsverkstedet Grim er en liten barnehage der alle barn og voksne kjenner hverandre. 
Barna er derfor godt forberedt til overgangen fra småbarnsavdeling til storbarnsavdeling.  
2-årsklubben er gjennom hele året med på ulike aktiviteter og gjøremål med de større barna. 
På våren har vi et ekstra fokus på at 2-årsklubben skal bli ekstra godt kjent med barn og 
voksne på Grønn avdeling, og de er derfor ofte med på alt fra frilek, tur til organiserte 
aktiviteter frem til nytt barnehageår som starter opp 1. august. 
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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).  

I vår barnehage er de eldste med i en felles gruppe for alle skolestarterne som heter Ræser-
gruppa. Dette siste året før skolestart skal være innholdsrikt og lærerikt, sosialt og 
morsomt. Vi jobber med gruppeaktiviteter som styrker samarbeid, lære av hverandre, hjelpe 
hverandre, reiser på utflukter og teaterbesøk. Vi har en intensjon om å gjøre det siste året i 
barnehagen spesielt. De skal oppleve den avsluttende tiden i barnehagen som spennende, 
utfordrende og en tid hvor iveren etter å erobre ny kunnskap skyter fart.  
  
Læringsverkstedets barnehager har planer med detaljert innhold som dekker alle fagtemaene 
og som viser hva barna skal få ta del i. Det legges vekt på ferdigheter som barnet har bruk for 
ved skolestart; sosial kompetanse, samspill, selvstendighet, vente på tur, rekke opp hånda 
m.m. Barna skal få ta avskjed med barnehagen på en god måte og glede seg til å skolestart.   
  
Hensikten med dette:  

• Skal sikre barna en god overgang fra barnehage til skole  

• Bidra til et helhetlig læringsløp   

• Gi et best mulig samarbeid mellom barnehage og skole(samarbeidsmøter)  

• Tilrettelegge for barn med spesielle behov og minoritetsspråklige barn  

• Avtale skole/SFO besøk med nærskolene    

• Overføringsskjema barnehage-skole med samtykke fra foreldre  

• Hahappeninger som gjør det spesielt å være i førskolegruppa  
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Vår pedagogiske virksomhet 
 
Planlegging  

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

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

pedagogiske arbeidet er i tråd med barnehageloven rammeplanen. 

Dokumentasjon  

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

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

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

Vurdering 

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

barnehageloven og rammeplanen. 

Pedagogiske evalueringer som grunnlag for vurdering. 

Slik gjør vi det:  
• Sender ut jevnlig informasjon og bilder på ekstranettet  
• Vi har avdelings, personal, og FLIK møter jevnlig for å evaluere pedagogisk innhold, 

personalet, barnegruppa og enkelt barn  
• Vi henger opp det som barna har laget på barnas utstillingsvegg  
• Vi bruker barnehagens hjemmeside  
• Fører observasjonsskjema Alle med og Tras  
• Skriftlig planarbeid   
• Vi lager handlingsplaner ut i fra foreldreundersøkelser   
• Refleksjoner og tolkninger vi foretar med utgangspunkt i observasjoner, årsplan og 

rammeplan   
 

Våre arbeidsmåter 
Barnehagen benytter ulike arbeidsmåter for å ivareta enkeltbarn, barnegruppe og lokalmiljø. 

Læringsverkstedet barnehager arbeider med vårt pedagogiske konsept hver eneste dag. Vi 
har vårt pedagogiske tre som er en presisering av hvordan vi ser på rammeplanen. Treet 
inneholder røtter, en stamme og fem forskjellige blader. 
 
Røttene i selve treet representerer: 

• Aktive voksne: I Læringsverkstedet Grim har vi aktive voksne som ser hvert enkelt 
barn, tar seg tid til å lytte, bryr seg og gir omsorg. Vi er aktive med barna i lek og i 
aktiviteter gjennom hele dagen. Utetiden er også tid for aktivt samspill med barna, og 
deltagelse i dere slek og aktivitet. Lek gir gode opplevelser, er viktig for barnas glede, 
trivsel, sosiale og emosjonelle utvikling. God lek krever aktive voksne som er nært og 
aktivt tilstede, voksne som kjenner barna og vet når det er hensiktsmessig å støtte 
dem i leken.  

• Undring og utforskning: Små barn er nysgjerrige og interresserte i å finne ut av det 
meste. De er rett og slett små forskere som undersøker alt som kommer i deres vei 
med iver og glød. For at deres undring skal bringe dem videre i deres utvikling, må vi 
voksne utforske barnas verden sammen med dem. I barnehagen har vi månedens 
eksperiment hvor barna er med på å utforske og undre seg. En gang i måneden har 
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vi også en samlingsstund hvor vi har ulike temaer som vi filosoferer over sammen 
med barna.   

• Aktiv begrepslæring: Barn lærer om ord og begreper ved å høre de samme 
ordeneog begrepene mange ganger, og i mange forskjellige sammenhenger. Barn 
trenger å bruke alle sansene til å bli kjent med innholdet i begrepene. Vi jobber aktivt 
med begrepslæring sammen med barna hver dag, hvor vi legger til rette for et 
språkmiljø som gir barna rikelig med muligheter for samtaler, fortellinger, høytlesning, 
rim og regler, spill, sang og begrepskort.  

• Repitisjon og progresjon: Repitisjon er en av grunntankene i vårt pedagogiske 
konsept. Repitisjon gir barn muligheten til å oppdage nye detaljer i leken eller 
fortellinger. Barnet blir i stand til å huske, gjennkjenne og lære mer. Dette er med på 
å gi barna progresjon og utvikle seg.  

• Interaktive samlinger og grupper: LekeLiv og BevegElse er med når vi har 
samlinger. LekeLiv liker å leke når hun skal lære noe. BevegElse er opptatt av at 
barna skal få bevegeseg mye, både til musikk, rim og regler, leker, dramatisering og 
alt annet. Vi har interaktive samlinger hver dag hvor vi er tilstedeværende, og aktive 
voksne.  

• Fysisk leke og læringsmiljø: Dette ser vi er en stor påvirkning på hverdagen til 
barna. I barnehagen vår har rommene rikelig med leker og materiell. Vi kategoriserer 
lekene i lekesoner. Vi tenker at et stimulerende pedagogisk leke og læringsmiljø har 
innvirkning på barnas lek.  

 
Stammen i treet representerer  
«Lek og bevegelse» og «barns egenverd». Vi har «barns egenverd» som kjernen midt i treet. 
Den går rett opp til visjonen vår som er «vi får verdens viktigste verdier til å vokse», og alt vi 
gjør skal være knyttet til at vi skal få hvert enkelt barn til å vokse. Vi har også «lek og 
bevegelse» i stammen, det skal alltid være lekpreget, lekende læring og vi skal bruke 
bevegelse. Hvilket vi vet har en positiv påvirkning på hjernens utvikling. Leken skal være 
lystbetont, av barnas interresser og det skal være gøy. De voksne skal være aktive og by på 
seg selv.   

 

 

 

 

 
 
 
 

 



 

 

 

19 

Rammeplanens 7 fagområder = Læringsverkstedets 
5 fagtema 
 

Rammeplanen gir føringer for et helhetlig arbeid som skal sikre alle barn gode 

utviklingsmuligheter og trivsel. 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. 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 teknologi, samt nærmiljø 
og samfunn. Rammeplanens fagområde Kropp, bevegelse, mat og helse er også 
del av fagtemaet Natur. Barna får erfaringer og opplevelser med ulike sider av 
fagtemaet. 

 

Bevegelse - Rammeplanens fagområde Kropp, bevegelse, mat og 

helse ligger i stammen i vårt pedagogiske tre, og inngår i alle fagtemaene i løpet 
av uka. 
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Barnehagens arbeid med fagområdene   
Som vedlegg har vi lagt til progresjonsplanen. I denne planen står hvert enkelt fagområde 

som vi jobber med, og i tillegg er det en oversikt over hva den enkelte aldersgruppe skal 

igjennom i løpet av barnehagåret.  

Barnehagen arbeider på følgende måte for å sikre at vi oppfyller kravene som 
rammeplanen stiller til hva barnehagen skal bidra med tilat barna får erfaring, 
kunnskap og læring, samt hva personalet skal gjøre for å oppfylle kravene:  
 

• Vi tar utgangspunkt i barnas erfaringer, interesser, synspunkter, og initiativ, i 
barnehagens daglige arbeid og ved valg og gjennomføring av temaer og prosjekter   

• Vi har interaktive samlingsstunder hvor det er aktivt samspill mellom barn og voksne  

• Vi bruker repetisjonsprinsippet hvor de ulike temaene blir repetert jevnlig og barna 
opplever gleden ved å lykkes   

• Gjennom ulike praktiske situasjoner får barna bruke så mange sanser som mulig når 
vi jobber med aktiv begrepslæring  

• Vi setter av mye tid til lek i hverdagen   

• Vi styrker barns selvbilde ved å verne om gode relasjoner mellom barna. Når barn 
leker godt sammen utveksles øyenkontakt, nærhet, humor og felles interesse. I slike 
samspill kjenner barna seg viktige for hverandre og selvfølelsen øker   

• Vi bygger på kreativitet, lek og er åpne for improvisasjon og barns medvirkning. Vi 
veksler mellom spontane og planlagte aktiviteter  

• Vi stimulerer barnas undring og evne til å stille spørsmål, søke opplevelser, ta initiativ 
og mestre nye ting  

• Vi gir barna varierte inntrykk og mulighet til å uttrykke seg på forskjellige måter   

• Personalet arbeider tverrfaglig og helhetlig og ser de ulike delene i rammeplanen i 
sammenheng  

• Vi inkluderer nærmiljø og lokale forhold ved planlegging og gjennomføring av 
aktiviteter  

• Jevnlig vurdere valg av arbeidsmåter bidrar til å realisere rammeplanen 
 
 
Barnehagen jobber aktivt med disse områdene: 

 
• Prosjektarbeid – tar utgangspunkt i barns initiativ/interesser, deres 

undring leder utvikling av innhold og prosess i prosjektet. Dette er en måte hvor barns 
medvirkning kan ses som praksis i barnehagen.   

• Temaarbeid - styrer og pedagoger utarbeider innhold og prosess i samarbeid med 
barnehagens øvrige medarbeidere  

• Repetisjon - repetering av kjernestoffet i våre fem fagtema.  
• Spiralprinsippet – sikrer en systematisk, helhetlig og kontinuerlig utvikling av barns 

ferdigheter, kunnskap og læring innenfor alle fagtemaer. Sikrer på den måte 
progresjon.  
 

Barnehagens digital praksis – bidrar til barnas lek, kreativitet og 
læring. Utøve digital dømmekraft og legge til rette for barnas 
utforskning. Vi har IKT- prosjekter to ganger i løpet av barnehageåret, 
og vi legger til rette for bruk av IKT på ulike områder i hvert eneste 
fagområde. Barna skal bli kjent med teknologi og de ulike måtene å 
bruke teknologien på.  
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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. Gjennom «Et godt måltid» har vi også fokus på et sunt og variert kosthold, norsk 

kulturtradisjon og en hyggelig atmosfære. Barna er aktive deltakere i hele prosessen med 

planlegging, tilberedning av maten, gjennomføring av selve måltidet og opprydding etterpå. 

Måltidet for oss handler om mer enn bare å spise. Måltidet er en arena for fellesskap og 

samspill, mestring, gode opplevelser og samtaler. Dette er en del av barnets 

danningsprosess og bidrar til utvikling av barnets sosiale kompetanse. 

 

Ifølge rammeplanen skal barnehagen bidra til at barna tilegner seg gode vaner, holdninger 
og kunnskap når det gjelder kosthold, hygiene, aktivitet og hvile. Hver dag er nøye 
gjennomtenk med tanke på gode råvarer og mat som gir energi til barna. Barna får ta del i 
«Et godt måltid» gjennom å hjelpe til å forberede maten og gode samtaler om råvarene 
under måltidet. Hos oss skal de voksne ta aktivt del i måltidet, og ha et positivt fokus på 
maten som serveres. Vårt mål med måltidene er at barna skal føle seg trygge når de spiser 
og at de opplever å være en del av det verdifulle fellesskapet som oppstår når barna spiser 
sammen.    
  
De barna som deltar fra gang til gang vil få lære mange nye begreper som omhandler norsk, 
god og sunn tradisjonsmat. Alle våre fem fagområder vil bli implementert i måltidstillagingen 
ved jevnlig telling, begreper og nye ord, vente på tur, farger, mønstre og kreative 
presentasjoner av de har vært med på å lage. Vi bruker lære vennene våre når vi gjennomfører 
aktiviteter hvor Ute Mons er med på å snakke om maten vi får fra naturen og Telle Tariq hjelper 
oss å måle, veie og telle maten. Vi ønsker også at et måltid skal gi en god atmosfære der barn 
og voksne kan sitte sammen og prate om det vi har blitt servert eller hva som helst annet. Vi 
har jo «språk» og «lek» som hovedsatsningsområder,og «Et godt måltid» vil implementere 
begge disse områdene inn i måltidet. Et stort og overordnet mål for «Et godt måltid» vil være 
at det barna tilegner seg om mat og norsk mattradisjon skal gi dem en ballast som de tar med 
seg videre i livet.  
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«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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 Zulufadder  
Ingen kan hjelpe alle- men alle kan hjelpe en! Dette er en setning som går igjen i 
hjelpearbeidet til Zulufadder. Vi som har tilknytning til en Læringsverkstedet barnehage kan 
hjelpe enkeltmennesker gjennom å engasjere oss i arbeidet til Zulufadder.   
 
Zulufadder er lokalisert i Sør- Afrika i nærheten av Eshowe og ble etablert i 2005 av 
skuespiller Mari Maurstad. Organisasjonen har i dag vokst til en organisasjon som driver 
skole, barnehage, flerbrukshall og støtter befolkningen med mat, klær, medisiner etc. Barn 
får ikke gå på skolen fordi de ikke har skoleuniform eller ikke har råd til å bli registrert og 
betale skolepenger. Målet er å gi barna best mulig forutsetning for å gå på skolen. 
Forskjellen på Zulufadder og andre, store organisasjoner, er at de er så små at de kan ha en 
veldig liten administrasjon og dermed bruke pengene der de trengs mest. Ditt bidrag går rett 
til barnet i form av matesker, skoleuniform og andre behov, som f.eks en tur til legen.  
 
Det nytter faktisk å hjelpe dem!  
  
Zulufadders målsetning er å skape et bærekraftig samfunn, samt sørge for at barn og unge 
får en bedre fremtid.  
 
Dette gjøres blant annet ved å:  

• Bygge selvtillit og troen på at man kan få til ting  

• Hjelpe barn frem, slik at de kan bli foregangsmennesker for resten av samfunnet  

• Gi folket menneskeverd, selvtillit, aktivisering  

• Gi et løft til skolene i området  

• Skape arbeidsplasser/ sysselsetting  

• Sette i gang prosjekter slik at flest mulig kan bli selvforsynt   
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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. 
 
Barnehagen skal ifølge Rammeplanen for barnehagen “...tilpasse det allmennpedagogiske 
tilbudet etter barnas behov og forutsetninger, også når noen barn har behov for ekstra støtte 
i kortere eller lengre perioder. 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.”  
 

I Læringsverkstedet Grim barnehage har vi samtaler med foreldre og foresatte ved henting 
og levering, det er en verdifull og nødvendig kontakt. Dette gir både foreldre og barnehagen 
nyttig informasjon om barnets liv i og utenfor barnehagen.   
 

For at barn og foreldre skal få mest helhetlig tilbud, samarbeider barnehagen med andre 
tjenester og organisasjoner. Av de mer formelle samarbeidsarenaer har vi:  

• Familiens hus er et kommunalt tilbud der alle tjenester som jobber med barn, unge 
og familier er samlet i et hus. I Familiens hus er det ansatt jordmor, helsesøster, lege, 
familieveileder, barnefysioterapeut, barnevernsarbeidere og merkantil. Her drøftes 
gjerne anonymt problemstillinger og utfordringer som den enkelte enhet måtte stå 
overfor i arbeidet med familier og barn.  

• Helsestasjonen kan samarbeides med rundt enkeltbarn og generelle spørsmål. Alle 
barnehager i Kristiansand har egne kontaktpersoner på helsestasjonen, og fastleger 
og fysioterapeut. Vi har faste møter med disse.  

• PP-tjenesten skal samarbeide med barnehagene om tidlig innsats og forebygging. 
Barnehagen må være bevisste på at mange på et eller annet tidspunkt kan trenge 
ekstra hjelp og støtte i kortere eller lengre perioder. Eksempler på særskilte behov 
kan være språk- og talevansker, konsentrasjonsvansker, sosiale- og emosjonelle 
vansker, syn- og hørselsvansker og atferdsvansker.   

• Spesialpedagogisk team / PPT (pedagogisk psykologisk tjeneste) jobber opp 
mot både barnegruppe og enkelt barn. Spesialpedagogisk team er et lavterskeltilbud, 
som er ment til å brukes som veiledning og støtte i det pedagogiske/hverdagslige 
arbeidet. Både teamet og PPT kan være i barnehagen for å observere eller veilede 
personal/foreldre, og det er helt naturlig. Representanter fra begge enhetene kan 
også delta på personal-, base-, samarbeids- eller gruppemøter etter behov.  

• Logopedisk hjelp får vi dersom vi har behov for det. Vi samarbeider med logopeder 
som kommer til barnehagen for å observere og veilede.   

• Skolen er en viktig samarbeidspartner når det gjelder overgangen fra barnehage til 
skole. Vi har overføringssamtaler før 
skolestart hvor der blir gitt opplysninger om 
barnas sterke sider og eventuelle 
utfordringer de har hatt i barnehagen. Dette 
kan handle både om språklig, sosial og 
motorisk utvikling, vennskap og hvordan 
det enkelte barn forholder seg i 
barnehagen. Det kan også være 
informasjon om hvordan de lærer, og 
hvordan de best bør møtes av lærere på 
skolen hvor de skal begynne.  
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Bakgrunnsdokumenter  
Lov og forskrifter 

• Lov om barnehager (barnehageloven) (2018) 

• Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) 
 

Læringsverkstedets dokumenter 
• Verdiplattform 

• Veilederen «Vår pedagogikk»  

• Handlingsplan mot mobbing i barnehagen 

• Virksomhetsplan 
 

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

 

Veiledere fra Utdanningsdirektoratet 
• Håndtering av kriser og sorg i barnehagen (2014) 

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

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

Lenker til aktuelle hjemmesider 
• Læringsverkstedet 

• Regjeringen/Kunnskapsdepartementet/Barnehage  

• Utdanningsdirektoratet/Barnehage   

• PBL - Private barnehagers landsforbund 
 

 

 

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