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Læringsverkstedet Maurtua Skien ble etablert i 2007 og ligger nederst i Bakkanefeltet med nærhet til 
Skien by og skog. Barnehagen har 8 avdelinger, hvor 7 avdelinger ligger i hovedbygget. Den siste 
avdelingen, Turkis, er i et eget hus.  
Uteområdet er delt inn i tre soner med ulikt terreng, underlag og utfordringer for barna.  
Maurtua barnehage har avdelinger med barn i alderen 0 – 3 år og 3 – 6 år. 
Maurtua barnehage fokuserer på nærmiljø og natur. Barnehagen ligger sentralt plassert i forhold til 
sykehus, eldresenter, butikk, kirke, fritidsparken, politistasjon, brannstasjon, skog og by. Vi benytter oss 
av nærmiljøet i det pedagogiske arbeidet i barnehagen. 
Barnehagen gir gode naturopplevelser til barna. Vi tilrettelegger for dette både utenfor og innenfor 
barnehagens område. 
Visjon: «Alle med i tua vår» 
Ekstra fokus på nærmiljø og natur. 
 
Læringsverkstedet Gustavas Hage åpnet august 2009. Barnehagen er en egen enhet under 
Læringsverkstedet Maurtua Skien.  
Gustavas Hage har avdelinger med barn i alderen 0 – 3 år og 3 – 6 år. 
Huset er oppført i Dragestil i 1897. På loftet bor det en drage. Den legger egg som inneholder 
fokusområdet vårt "kunst, kultur og kreativitet". Gustavas Hage er et levende univers ute og inne, med 
tematiske rom som innbyr til kreativ lek og medvirkning. Vårt læringsmiljø fremmer demokrati og 
likestilling. Barnehagen ligger i et villaområde på Brekke, nær Brekkeparken, Folkeparken og sentrum. 
Visjon: "Når fantasien får vinger".  
Ekstra fokus på kunst, kultur og kreativitet. 
Når tidligere erfaringer brukes i nye kombinasjoner og løsninger har vi fantasi og er kreative (Piaget). Vi 
vil tilrettelegge og inspirere slik at fantasien får vinger. 

Barnehagens samfunnsmandat 

Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær 

forståelse og samarbeid med barnas hjem (Barnehageloven, 2005, § 1 Formål). Barnehagens 

samfunnsmandat er, i samarbeid og forståelse med hjemmet, å ivareta barnas behov for omsorg og lek og 

fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Lek, omsorg, læring og danning skal ses i 

sammenheng. 

Formål med barnehagens årsplan 

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet som skal planlegges og vurderes.        

Barnehagens pedagogiske arbeid skal være begrunnet i barnehageloven og rammeplanen.  

Rammeplanen påpeker at årsplanen er et arbeidsredskap for personalet som skal             dokumentere 

barnehagens valg og begrunnelser. 

Med utgangspunkt i rammeplanen skal barnehagens samarbeidsutvalg fastsette en årsplan for den 

pedagogiske virksomheten. 

Årsplanens funksjon 

Årsplanen skal synliggjøre hvordan barnehagen omsetter barnehagelov i praksis, og arbeider målrettet 

for å sikre det pedagogiske arbeidet.  Ifølge rammeplanen har planlegging av barnehagens innhold og 

pedagogiske arbeid flere funksjoner: 

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

- Det gir kontinuitet og progresjon for enkeltbarn og barnegruppen 

- Synliggjør barnehagens fortolkning og realisering av rammeplanen 

- Gir utgangspunkt for refleksjon og utvikling av virksomheten 

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

barnehagen.                                                        

 

Årsplan 2018-19 

 
Læringsverkstedet 

Maurtua Skien 
• 8 avdelinger Maurtua 

• 2 avdelinger Gustavas Hage 

 

 

 

 

 

   Årsplan 2018-19 
 

 
Læringsverkstedet Maurtua Skien ble etablert i 2007. Uteområdet er delt 

inn i tre soner med ulikt terreng, underlag og utfordringer. Vi har et 

ekstra fokus på nærmijø og natur. Barnehagen har 8 avdelinger der Turkis 

avdeling er i et eget hus. Vi har 4 avdelinger for småbarn, 3 avdelinger for 
3-4 år og egen 5 års avdeling. Visjon: «Alle med i Tua vår»  

Læringsverkstedet Gustavas Hage ble etablert i 2009.Huset er fra 1897 
oppført i dragestil.  Huset er et levende univers ute og inne, med tematiske 

rom som innbyr til kreativitet og medvirkning.  Vi har to avdelinger, en  

for 0-3 og en for 3-6 år. Visjon: «Når fantasien får vinger»  
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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 (Barnehagelov 2005, §1 Formål) Barnehagens 
samfunnsmandat 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. Lek, omsorg, læring og danning skal sees i 
sammenheng. 
 
Formål med barnehagens årsplan 
Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet som skal planlegges og vurderes. Barnehagens 
pedagogiske arbeid skal være begrunnet i barnehagelov og rammeplan. 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. I følge rammeplanen har planleggingen 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 barnas fortolkning og realisering av rammeplanen 
- Gir utgangspunkt for refleksjon og utvikling av virksomheten 
Barnehagens årsplan er et viktig dokument for eier og myndighetenes oppfølging og tilsyn med 
barnehagen. 
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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 tolkning av innholdet i rammeplanen og ivaretar 

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

anerkjennelse. 

Den norske barnehagetradisjonen bygger på et helhetlig læringssyn. Læringsverkstedet har utviklet et 

pedagogisk konsept som ivaretar dette perspektivet. Hjerteprogrammet, lekende læring, samspill og mestring 

ivaretar barnehagens samfunnsmandat (Lov om barnehager, 2005) og rammeplanens føringer for 

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

Læringsverkstedets pedagogikk.  

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

barn er kompetent og har 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, være synlig og til å medvirke i sin hverdag. Hvert enkelt barn skal oppleve å bli sett, hørt og forstått av 

anerkjennende, tydelige og ansvarsfulle voksne.  

Læringsverkstedet 

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. 

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.  

 

Barnehagens innhold og formål 
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Barnehagen bidrar til å danne et godt grunnlag for livslang læring og aktiv deltagelse for barna i et 
demokratisk samfunn. Viktige verdier som skal gjenspeiles i barnehagen er individets behov for omsorg, 

trygghet, tilhørighet og anerkjennelse. Barnehagen skal sikre at barna får ta del i og medvirke i fellesskap. 

I følge rammeplanen skal barnehagens verdigrunnlag formidles, praktiseres og oppleves gjennomgående 
i barnehagens pedagogiske arbeid.  

Barnehagen skal fremme: 

• Demokrati 

• Mangfold og gjensidig respekt 
• Likestilling og likeverd 
• Bærekraftig utvikling 
• Livsmestring og helse (Vi vil ha et ekstra fokus på dette teamet i år) 

 

Årsplanen har 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. 

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. 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. Utvikling av gode sosiale 

ferdigheter, empati og vennskap i barndommen er viktig for å kunne utvikle et godt selvbilde.  

Selvbildet er en viktig del av identiteten vår. Det dreier seg om hvordan vi ser på oss selv, på godt 
og vondt. Selvbildet utvikles gjennom hele oppveksten og påvirkes av de tilbakemeldingene vi får 
fra omgivelsene våre på væremåten vår. Gode tilbakemeldinger bidrar til et godt selvbilde. 
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Livsmestring og helse 
 

 

 

Barnehageåret 2018-19 

Dette året skal vi ha ekstra fokus på livsmestring og helse. 

Barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. 
Barnas fysiske og psykiske helse skal fremmes i barnehagen. Barnehagen skal bidra til barnas trivsel, livsglede, 
mestring og følelse av egenverd og forebygge krenkelser og mobbing. Om et barn opplever krenkelser eller 
mobbing, må barnehagen håndtere, stoppe og følge opp dette. Tematikken er: «ro og hvile», «fysisk aktivitet», 
«mobbing» og «følelser». 

Tiltak 

 
• Barnehagen skal tilrettelegge for meningsfulle opplevelser og engasjement i fellesskapet hvor 

barnas ulike behov og meninger kommer frem. Dette oppnås blant annet ved å tilrettelegge for 
lek og ved å dele barna i primærgrupper 

 
• Personalet skal støtte barna i å forholde seg prøvende og nysgjerrig til omverdenen og bidra til å 

legge grunnlag for modig, selvstendig og ansvarlig deltagelse i demokratiske fellesskap. Vi skal 
jobbe prosjektrettet med ulike temaer i primærgrupper, der barna er aktivt deltagende 
  

• Personalet tilrettelegger for et miljø som lærer barna å ta ansvar og handle til det beste for 
fellesskapet, uavhengig av kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet og 
kjønnsuttrykk, etnisitet, kultur, sosial status, språk, religion og livssyn 
 

• Personalet i barnehagen skal observere, anerkjenne og følge opp barnas perspektiv og 
handlinger. Barna skal støttes i å uttrykke synspunkter og skape mening i den verden de er en del 
av. Vi skal jobbe med prosjekt som arbeidsmetode. Prosjektene blir til ut i fra det barn og 
personale er interessert i 
 

• Barn og personalet skal ukentlig bruke yoga som virkemiddel inn mot ro og hvile. På 
ettermiddagen for barna og på kveldstid for personalet 
 

• Fast ukestruktur 

 
mandag tirsdag onsdag torsdag fredag 

Tur  Prosjekt 
lek 

Utelek  
 
 

Prosjekt 
 
Lek 

Felles 
Hjertevennsamling 
Prosjektsamling 
Kino 
 

 

 

 

 

Livsmestring og helse 
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Gjennom 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 og §3, grunnloven §104 
og FNs barnekonvensjon artikkel 12 nr.1. Barnehagen skal fremme demokrati og være et inkluderende 

fellesskap der alle får anledning til å ytre seg, bli hørt og delta. Barn skal få oppleve demokratisk 

deltakelse ved å bidra og medvirke til barnehagens innhold, uavhengig av kommunikasjonsevne og 

språklige ferdigheter.  

Tiltak 

• Gjennom prosjektarbeid medvirker barnet ved å være i en skapende prosess. Det dannes 
prosjekter ut i fra det vi ser barna er opptatt av.  
Sammen planlegger, dokumenterer og vurderer vi de ulike prosessene. Barna skal være 
aktive deltakere sammen med sin primærkontakt 

 
Gjennom lekende læring, samspill og mestring 
 

Lekende læring, samspill og mestring gir barna grunnlag til å utvikle seg, og bli den beste utgaven av seg 

selv. Barn skal få undre seg og stille spørsmål. Barna skal få undersøke, oppdage og forstå sammenhenger, 
utvide perspektiver og få ny innsikt. Barna skal få bruke hele kroppen og alle sanser i sine 

læringsprosesser.  

Tiltak 

• Personalet skal sikre at hvert enkelt barn føler seg velkommen og verdifull. Vi deler 

barnegruppen inn i mindre grupper der gruppene får hver sin primærkontakt. Gruppen har 

prosjekt, turer og spiser måltider sammen 

 

• Personalet skal organisere rom, tid og lekemateriale for å inspirere til ulike typer lek, og skal 

aktivt bidra til at alle kommer inn i leken 

 

 

• Språk er viktig for å kommunisere med omverden og derfor viktig for vår identitet. Det sier noe 

om hvem vi er og hvor vi kommer fra. Vi er deltakende i Skien kommunes satsing på språk i 
2018-19 

 

Gjennom hjerteprogrammet 
 

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 fagområder «etikk, religion og filosofi», «nærmiljø og samfunn», «kropp, 

bevegelse, mat og helse» og temaet bærekraftig utvikling.  

Tiltak 

 
• Avdelingene har en koffert med et konkret og praktisk opplegg. Koffertens innhold tar utgangspunkt i 

små hverdagshistorier om barna Mats og Mille, faste samlinger her kalt Hjertesamlinger, og en hel 
"ide-bank" med aktiviteter. Her får barna konkrete rammer og målsettinger å knytte opplevelser og 
erfaringer til. 
I Hjerteprogrammet er sosial kompetanse delt inn i tre hovedtema, eller hjertelag, og ni undertema. 
Aktiviteter er inndelt i kategorier og skaper en systematisk oppbygning fra det enkle til det mer 
komplekse: Fra ett barn i fokus (JEG) til et nytt barn i fokus (DU) og videre til hele barnegruppen (VI) 
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• En fredag i måneden vil vi ha felles «Hjertevennsamling» 

• Vi setter ut «vennebenker» på barnehagens uteområde.  Her kan barn som ønsker å ha noen å leke 
med og prate sammen med, sette seg ned 
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Våre arbeidsmåter 
 

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. 

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

Repetisjon - repetering av kjernestoffet fra fagområder/fagtema som vi jobber med i prosjektene. 

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

kunnskap og læring innenfor alle fagområdene/fagtemaer. Sikrer på den måte progresjon. Barnehagen 
bruker Se egen progresjonsplan 

Digital praksis – bidrar til barnas lek, kreativitet og læring. Utøve digital dømmekraft og legge til rette 

for barnas utforskning. 

Primærkontakter - Primærkontakten har et spesielt ansvar for å følge opp sine barn og barnas foreldre.  

Ved å dele hovedansvaret for barna i barnegruppen sikrer man at alle barna blir sett og ivaretatt på en 

best mulig måte. I tilvenningsperioden blir primærkontakten spesielt viktig fordi denne da har ansvaret 
for etablering av trygghet i barnehagen og barnets inntreden i barnegruppen. Primærkontakten skal stå 

for trygghet og nærhet og hjelpe barnet med å finne seg til rette. Primærkontakten skal hver dag legge 

vekt på å gi sine barn litt ekstra oppmerksomhet. Samtale med barna og ha et ekstra øye for at de har det 

godt i barnehagen. 

Prosjektarbeid – tar utgangspunkt i barns initiativ/interesser, og deres undring leder utvikling av 
innhold og prosess i prosjektet. Dette er en måte hvor barns medvirkning kan ses som praksis i 

barnehagen. Alle fagområdene/fagtema skal være med i et prosjektarbeid. Støttemateriell her er en egen 

progresjonsplan for fagtemaene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barnehagen har en progresjonsplan med eksempler på aktiviteter til de ulike fagtemaene. Se under faste 

oppslag på MyKid. 

Våre arbeidsmåter 
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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. 
 
Tiltak 

• Personalet skal legge til rette for at samarbeidet med hjemmet og barnehagen alltid har barnets beste 
som mål. Foreldre og barnehagens personale har et felles ansvar for barnets trivsel og utvikling. 
Foreldresamarbeidet skal både skje med foreldre til hvert enkelt barn og på gruppenivå, gjennom 
foreldrerådet og samarbeidsutvalget. Vi tilbyr to utviklingssamtaler i året og uformelle arrangementer 
som dugnad og sommerfest. 

• Personalet skal ha daglig dialog med foreldre ved levering og henting av barnet, der barnets hverdag 
er i fokus. MyKid brukes som en kommunikasjonsportal mellom hjem og barnehage. Den benyttes til 
faglig og praktisk informasjon.  
 

 

 

Overganger  
 

En overgang fører til endringer i barnets rammer og rutiner. Det å begynne i barnehagen skal oppleves 

som en god start, både i forhold utvikling av trygghet og tilhørighet. Tilvenning, trygghet og tilhørighet er 

nøkkelord i forbindelse med alle overganger i løpet av barnehagetiden. 

Ny i barnehagen 

Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene legge til rette for at barnet 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. 

- Besøksdag på våren 

- Foreldremøte 

- Oppstartsamtale 

- Tilvenningsrutiner tilpasses hvert enkelt barns behov 

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. 

- Småbarnsavdelingene besøker storbarnsavdelingene på våren slik at barna blir kjent med 
avdeling og personalet. 

- Oppstartsamtaler før sommeren. 

- Pedagogisk leder innhenter informasjon internt i barnehagen om nye barn som starter på 
avdelingen. 

Samarbeid mellom barnehage og foreldre 
 

Overganger 
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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. 

• Fagplan Overgang er en veileder for arbeidet med skolestartere. 
• Barna lærer seg grunnleggende kompetanse, gjennom samarbeid og samhandling, som har en 

avgjørende betydning for barns utvikling og læring. Personalet fokuserer på ulike situasjoner 
som turtaking, ta imot enkle beskjeder, rekke opp handa og selvstendighetstrening som for 
eksempel påkledning og dobesøk. 

• Personalet skal være lyttende, oppmerksomme og skape positive holdninger og forventninger til 
skolen og SFO hos barna.  

• For å skape trygghet deles barna inn i grupper etter skolekretser, det gjennomføres 
barnesamtaler med hvert enkelt barn og barna får besøke sin lokale skole og SFO. 

• Personalet samarbeider med skolen og foreldre. Vi tilrettelegger for at barna får besøke sin skole 
og SFO, og får møte barn de skal gå sammen med. 

 

 

 

 

 
 

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 og rammeplanen. 

• Personalets planlegging baseres på kunnskap om barns trivsel og allsidig utvikling, individuelt og 

i gruppe. Den skal også baseres på observasjon, dokumentasjon, refleksjon, systematisk 
vurdering og samtaler med barn og foreldre. 

• Prosjektarbeid er vår arbeidsmetode. Prosjektenes tema tar utgangspunkt i barnas interesser 

og personalets opplevelser og analyse av det som skjer i hverdagen. 

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. 

• Pedagogisk dokumentasjon driver prosjektene videre. Det vurderes fortløpende, både skriftlig og 

muntlig. Personalet synliggjør barnas prosesser gjennom bilder, tekst og praksisfortellinger. I 

løpet av barnehageåret synliggjøres prosjektene på faste tavler, i fellessamlinger, på TV-skjerm 
og på MyKid for foreldre. 

Vurdering 

Det pedagogiske arbeidet skal beskrives, analyseres og fortolkes ut fra barnehagens planer, 
barnehageloven og rammeplanen (Kunnskapsdepartementet, 2017). 

Pedagogiske evalueringer som grunnlag for vurdering. 

 
Vår pedagogiske virksomhet 
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• Avdelingsmøter og planleggingstid benyttes blant annet til å vurdere avdelingens arbeid og barns 
trivsel og utvikling. Barnets erfaringer og synspunkter skal inngå i vurderingsgrunnlaget. Vurdering 
blir gjort i samarbeid med ansatte, foreldre eller hjelpeinstanser. 

• Planlegging gir personalet grunnlag for å tenke og handle langsiktig og skal bidra til kontinuitet og 
progresjon for enkeltbarn og barnegruppen. Planleggingen baseres på kunnskap om barns trivsel og 
allsidig utvikling, individuelt og i gruppe. 

 

 

 

 

Vårt mål er at alle barn skal bli sett, hørt og tatt vare på. Med lekende læring, samspill og mestring skal vi 

gi barna grunnlag til å utvikle seg, og bli den beste utgaven av seg selv. 
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Bakgrunnsdokumenter 
 
 

Lov og forskrifter 
• Lov om barnehager (barnehageloven) 
• 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 

 

 

 

 

 

 

 

Bakgrunnsdokumenter 
 

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/

