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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 barnehageloven 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 MAURTUA OG 

GUSTAVAS HAGE 
 

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. 

Maurtua Skien har 8 avdelinger og Gustavas Hage som er 2 avdelinger. Barnehagene har 

samme administrasjon, samarbeider tett og har samme årsplan. 

Barnehagene våre 

Læringsverkstedet Maurtua Skien ble etablert i 2007.  
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. 
Barnehagen ligger sentralt plassert i forhold til sykehus, eldresenter, butikk, kirke, 

fritidsparken, politistasjon, brannstasjon, skog og by. 

 
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 og på loftet bor det en drage. 
Gustavas Hage er et levende univers ute og inne, med tematiske rom som innbyr til kreativ 
lek og medvirkning. Læringsmiljøet fremmer demokrati og likestilling. Barnehagen ligger i et 
villaområde på Brekke, nær Brekkeparken, Folkeparken og sentrum. 

 

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/barnehage/maurtua-skien 

https://laringsverkstedet.no/barnehage/gustavas-hage 

https://laringsverkstedet.no/
https://laringsverkstedet.no/barnehage/maurtua-skien
https://laringsverkstedet.no/barnehage/gustavas-hage
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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 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. Hver 

dag jobber vi med demokrati, mangfold og gjensidig respekt, likestilling og likeverd, 

bærekraftig utvikling og livsmestring og helse. 

 

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. Hver dag jobber vi med temaene omsorg og lek, vennskap og 

fellesskap og kommunikasjon og språk. 

 

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.  
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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. (Kort forklaring på treet) 
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Demokrati, mangfold og gjensidig respekt 
 
Mål: Barna trives og opplever trygghet hver dag. 
 
Tiltak: 

• Barns trivsel er den voksnes ansvar, og gode relasjoner er avgjørende i dette 

samspillet. Barna blir sett og hørt hver dag. 

Gode relasjoner er som en rød tråd i alt vi gjør hever kvaliteten i barnehagen. Det 

bidrar til å skape et inkluderende leke- og læringsmiljø. Primærkontakten har ansvar 

for sin primærgruppe og sammen har de prosjekter, måltider og turer. 

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.  

 

• Å være en del av felleskapet er viktig for oss. I felleskap og i ulike omgivelser lærer vi 
av hverandre, samtidig som barna lærer å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. 
Vi er sammen i lek inne og ute, i primærgrupper på tvers av avdelinger, i felles 
skoleskolestartergrupper, i fellessamlinger, under måltider og på turer. Med søkelys 
på dette bidrar Læringsverkstedet Maurtua og Gustavas Hage til barns trivsel, 
livsglede, mestring og et styrket egenverd. Vi arbeider dermed forebyggende mot 
mobbing og krenkelser, samt bidrar til å utjevne sosiale forskjeller. 

Relasjoner 
Barns relasjoner og tilknytning til voksne er viktige for den emosjonelle, sosiale og kognitive 

utviklingen. Barn trenger voksne som oppmuntrer, støtter og annerkjenner dem. En god 

tilknytning danner en trygg base for barnet og det kan bruke kreftene på å utforske verden, 

erfare og å lære. 

Mål: Barna opplever meningsfulle og omsorgsfulle relasjoner mellom barn og personalet 

gjennom lek og læring hver dag. 

Tiltak: 

• Personalet legger det daglige arbeidet med omsorg som grunnlag for trivsel, 

glede og mestring for barna. Gjennom bruk av Hjerteprogrammet arbeider 

personalet for et miljø som ikke bare gjør barna til mottakere av omsorg, men som 

også verdsetter barnas egne omsorgshandlinger.  

• Gjennom samspill, dialog, lek, undring og utforsking skal barnehagen bidra til at 

barna får meningsfulle opplevelser, og samtidig støtte barnas identitetsutvikling og 

positive selvforståelse. Gjennom danningsprosesser skal personalet støtte barna i å 

uttrykke sine synspunkter og få hjelp til å skape mening i den verden de er en del av. 

• Som gode rollemodeller skal våre medarbeidere også legge til rette for at barn får 

utvikle sosial kompetanse og erfare og lære gode relasjoner. Barna må bli kjent med 

og lære sosiale normer og regler som kjennetegner felleskapet de er en del av. 

• Aktive og tilstedeværende voksne som skaper gode relasjoner i samspill med barn, 

er en forutsetning for barnas trivsel og utvikling i alle aktiviteter gjennom 

barnehagedagen. Personalet tilrettelegger for et miljø som lærer barna å ta ansvar og 
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handle til det beste for fellesskapet, uavhengig av kjønnsuttrykk, etnisitet, kultur, 

sosial status, språk, religion og livssyn. 

 

Lekende læring, samspill og mestring 
 

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

Mål: Barna utvikler seg gjennom lekende læring, samspill og mestring.  

Tiltak: 

• Personalet verner om og legger til rette for barns lek. 

• I barnehagen organiserer vi uka med en fast ukeplan.  

• Vi tilrettelegger for ro og hvile som f.eks yoga, lesing og bord aktiviteter. 

• Det gjennomføres fysisk aktiviteter inne og ute som f.eks hinderløype, dans og 

tradisjonsleker, og faste tur -dager.  

• Barnehagen gjennomfører aktiviteter hvor barna kan bruke de forskjellige sansene 

sine.  
Rommene og materiellet er delt inn i tydelige og oversiktlige soner hvor utstyret står 

lett tilgjengelig for barna. Uterommet har soner for lek med sand, vann, sykling, ball, 

apparater og lek i skogen, og tursteder med natur, bålplasser og tauverk.  

• I vår barnehage legger vi til rette for prosjekt og samlinger som skal være allsidige, 

varierte og tilpasset enkeltbarna og barnegruppene ut ifra alder og forutsetninger. 

Samlingene er interaktive og barna deltar gjennom sang, bevegelse, bruk av 

konkreter, IKT, fortellinger og dialog som gir rom for undring og refleksjon og er 

meningsskapende for barna.  

• Hver uke har vi «hjertesamlinger» med utgangspunkt i små hverdagshistorier om 

Mats og Mille. Sammen med barna reflekterer og samtaler vi om at alle er ulike og 

verdifulle. Vi snakker om følelser, vennskap og fellesskap. Hjerteprogrammet er et 

systematisk og strukturer program i sosial kompetanse. 

• Ved å tilrettelegge for varierte opplevelser i barnehagen, kan barna få mulighet til, i 

samspill med andre, få oppleve mestringsglede og tro på at de er verdifulle akkurat 

som de er. 
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Barnehagens satsingsområde 2020- 2022 
 

«Et hjerte for alle» I vår barnehage skal alle være en del av fellesskapet, og barna blir møtt 

av rause og tydelige voksne. Med hjerte som symbol arbeider personalet spesielt med 

livsmestring, hjerteprogrammet, læringsmiljø og språk. 

Barns egenverd er kjernen og utgangspunktet for vårt satsningsområde, og handler om det 

enkeltes barns selvfølelse og hvordan barn blir sett og møtt som unike mennesker. Barns 

egenverd handler ikke om prestasjon, egenskaper eller status, men om hvordan barnet 

opplever seg selv og hva det føler om seg selv. Barna må bli kjent med og lære sosiale 

normer og regler som kjennetegner fellesskapet de er en del av.    

         

Barna i barnehagen skal blant annet få muligheten til å øve på å dele, vente på tur, ta 

initiativ, bli kjent med og lære å mestre sine følelser og reaksjoner. Dette er grunnlaget for 

god samhandling og utvikling av sosial kompetanse og livsmestring. Barna i vår barnehage 

skal også ha mulighet til ro, hvile og avslapping i løpet av barnehagedagen. Å roe ned 

kroppen fysisk og psykisk sees i sammenheng med selvregulering av følelser og reaksjoner. 

Personalet arbeider bevisst med språkstimulering gjennom hele dagen – i lek, stell, 

garderobe og under måltidene. Søkelys på dialog og samspill er viktig for barnas 

språkutvikling. Bruk av åpne spørsmål i samtale med barna, samtidig som personalet er 

aktivt lyttende, bidrar til at barna føler seg sett, hørt og inkludert.  

Kompetanseutvikling språk. 
Personalet er med på regional ordning for kompetanseutvikling for barnehageområdet i 
Vestfold og Telemark 2019-22. Et inkluderende miljø for omsorg, lek, læring og danning. 
 
Mål: Barnehagenes ansatte utvikler sin kompetanse om tilrettelegging for barn som trenger 
ekstra støtte. Kompetansen bidrar til å styrke et likeverdig og inkluderende 
allmennpedagogisk tilbud. 
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Barnehagens ukesprogram 
 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Tur 

 

Prosjekt 

 

Språk

 

Prosjekt 

 

Hjertedag 

 

 

Rammeplanens 7 fagområder og Læringsverkstedets 5 fagtema inngår i barnehagens 

ukesprogram. 

Vi arbeider systematisk og kontinuerlig med alle rammeplanens fagområder. 

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

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

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

 

 

Hjerteprogrammet er bokstavelig talt hjertet i Læringsverkstedet. Det er utviklet 

for å gi barn en velfylt ryggsekk med positive opplevelser de kan ha nytte av resten av livet. 

Mye av fundamentet for omsorg, empati, forståelse og toleranse formes i barneårene. For 

oss er det derfor viktig at hvert barn skal erfare, høre og oppleve at de er verdifulle hver 

eneste dag.   

Mer informasjon om Læringsvennene finnes i progresjonsplanen og på Læringsverkstedets 

hjemmeside. 
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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 og progresjon - 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.  

Interaktive samlinger og grupper – bidrar til barnas lek, kreativitet og læring. Utøve digital 
dømmekraft og legge til rette for barnas forskertrang 

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.  

Prosjektarbeid – tar utgangspunkt i barnas initiativ og nysgjerrighet og deres undring leder 

utviklingen. Gjennom denne arbeidsmetoden bruker vi barns medvirkning i praksis i 

barnehagen. Alle fagområdene/fagtema skal være med i et prosjekt arbeid. Vi bruker 

progresjonsplanen som støttemateriell for fagtemaene 

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. 

• Personalets planlegging baseres på kompetanse om barn og barns utvikling, individuelt og i 

gruppe. Observasjon av barna og barnas interesseområder har en sentral plass i personalets 

planlegging. Pedagogisk dokumentasjon, barnas egne tilbakemeldinger verbalt og non-

verbalt, foreldres tilbakemeldinger fra blant annet samtaler og brukerundersøkelser og 

personalets systematiske vurdering av ulike aktiviteter og hverdagssituasjoner er ulike 

faktorer som påvirker det pedagogiske innholdet i barnehagen.      

•  Hver primærkontakt setter mål for sitt arbeide med sin prosjektgruppe. Her blir fagtemaene 

synliggjort. 

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. 

• Barnehagens praksis dokumenteres på ulike måter. Prosjekt, tema, hverdagssituasjoner, 

lek og aktiviteter blir dokumentert med bilder på MyKid og på avdelingen. I tillegg skrives 
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"dagen i dag" på MyKid der foreldre kan lese hva barna har sagt, opplevd og/eller gjort hver 

dag. Dette knyttes opp mot teori, rammeplan for barnehager og læringsverkstedets 

pedagogikk.  

• Pedagogisk dokumentasjon driver prosjektene videre. Barnas tilbakemeldinger og 

personalets vurderinger dokumenteres fortløpende, både skriftlig og muntlig. Personalet 

synliggjør barnas prosesser gjennom bilder, tankekart, utstillinger, tekst og 

praksisfortellinger. I løpet av barnehageåret synliggjøres prosjektene på faste tavler og på 

MyKid for barn og foreldre. Bildene bidrar her som verktøy for at barna selv kan reflektere 

over hva de har gjort med sine egne ord samtidig som de ser på bildene.  

Vurdering 

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

barnehageloven og rammeplanen. 

Pedagogiske evalueringer som grunnlag for vurdering. 

• Personalet benytter blant annet avdelingsmøter og planleggingstid til å vurdere og evaluere 

avdelingens praksis og barns trivsel, utvikling og læring. Barnets erfaringer og synspunkter 

samt foreldresamarbeid gjennom muntlig tilbakemeldinger og brukerundersøkelser skal 

inngå i vurderingsgrunnlaget.  

• Personalet gjør også spontane vurderinger underveis i her og nå situasjoner. Dette kan for 

eksempel være vurderinger om når man skal gripe inn å veilede barna i lek og konflikter eller 

vurderinger om man skal la en aktivitet pågå lenger enn planlagt på bekostning av en annen 

planlagt aktivitet.  

• Tidligere vurderinger om hva som fungerte bra/dårlig, barns læringsutbytte og trivsel 

gir personalet grunnlag for å justere planene, handle langsiktig og skal bidra til 

kontinuitet og progresjon for enkeltbarn og barnegruppen. 

Barns medvirkning 
Barnehagen skal ivareta barnas rett til medvirkning ved å legge til rette for, og oppmuntre til 

at barna kan få uttrykke sitt syn på barnehagens daglige virksomhet, jmf. Barnehageloven 

§3, grunnloven §104 og FNs barnekonvensjon artikkel 12 nr.1  

I våre banehager skal barn oppleve å bli inkludert og lyttet til. De skal få utrykke sine meniger 

på ulike måter med å bidra i hverdagen. I et lengre perspektiv er det et mål at barnehagen 

bidrar til å sette barna i stand til å være delaktige og ansvarlige medborgere i samfunnet.  

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. Barnehagen har en egen handlingsplan mot mobbing, og den ligger under faste 

oppslag på MyKid.Hva barna sier gjør vi noe med, det utgjør en forskjell. Alle barna har like 

muligheter. 
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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. Sammen skal barnas behov for lek og omsorg ivaretas. 

• 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 

• Personalet og foreldre/foresatte skal være gode rollemodeller for barna i møte med 
hverandre. Vi legger vekt på et positivt klima og framsnakker hverandre 

 

Foreldrenes medvirkning er viktig for barnehagen, derfor tilrettelegger vi for foreldreråd på 

foreldremøter, oppretter et samarbeidsutvalg og foreldrene kan organisere et FAU. 

Foreldrene har mulighet til å aktivt ha dialog med barnehagen, og komme med sine 

synspunkter, slik at vi felles skaper et godt barnehagemiljø. 

Barnehagen bruker MyKid som kommunikasjonsportal, og den benyttes til faglig og praktisk 

informasjon. Men personalet skal ha daglig dialog med foreldrene ved levering og henting av 

barnet, der barnets hverdag er i fokus. Hver avdeling tilbyr to utviklingssamtaler i løpet av 

året, og uformelle arrangementer som dugnad og sommerfest. Se MyKid for datoer for ulike 

arrangement. 

 

Tilrettelegging 
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 har et godt og tett samarbeid med ulike instanser i kommunen. Vi benytter oss 
av både Helsestasjoner, fysioterapeuter, pedagogisk psykologisk tjenester og fagenheten for 
spesialpedagogisk hjelp i Skien kommune. Vi vil alle barns beste, og utvikler tiltak sammen 
som ville fremme barna sin sosial og fysiske utvikling. Samarbeidet vil sikre at alle barn som 
trenger ekstra støtte får et likeverdig tilbud i vår barnehage. 
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Overganger  
Det å begynne i barnehagen skal oppleves som en god start, både i forhold til 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. 

Barnehagen skal i samarbeid med foresatte legge til rette for at barnet kan få en trygg og 
god start i barnehagen. Tilvenningen skjer på barnas premisser og i tett dialog mellom 
foresatte og barnehagepersonalet. Alle barn er ulike, og det er forskjell på hvor lang tid barna 
trenger til tilvenningen i sin nye hverdag. Vi i barnehagen tilpasser våre rutiner og 
organiserer tid og rom slik at det enkelte barn får tid til å bli kjent, etablere relasjoner og 
knytte seg til personalet og de andre barna. 
 
Noen av tiltakene vi gjør for å sikre en god tilvenning er: 

• Besøkstime på våren. Noen ønsker denne nærmere oppstart dersom de starter 
senere i barnehageåret 

• Foreldremøte for nye foreldre 

• Oppstartsamtale 

• Primærkontakt 

• Tilvenningsrutiner tilpasses hvert enkelt barns behov 
 

Fra småbarn- til stor barnsavdeling  

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 avdeling. 

• De eldste på småbarnsavdelingene besøker jevnlig 3-6 år avdelingen på våren, 
slik at barna blir kjent med avdelingen, personalet og uteområdet. 

• Oppstart- og overgangssamtaler 

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

 

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 hverdags-situasjoner som turtaking, ta imot enkle beskjeder, 

rekke opp handa og selvstendighetstrening som for eksempel påkledning og toalett 

• 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. Vi 

samarbeider med skolene om besøk. 
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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 

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. 

 

Rammeplanen påpeker at barnehagen skal bidra til at barna kan tilegne seg gode vaner, 

holdninger og kunnskap når det gjelder kost, hygiene, aktivitet og hvile. Måltider og 

matlaging i barnehagen skal gi barna et grunnlag for å utvikle matglede og sunne 

helsevaner. (Rammeplanen for barnehagen, 2011, s42) Måltidene har ikke bare en 

ernæringsmessig verdi, men utgjør en helthetlig ramme med tanke på å utvikle barns sosiale 

kompetanse, kulturforståelse og kunnskaper og holdninger til mat og drikke  (meld.st 19( 

2015-2016) tid for lek og læring, s 41) 

I våre barnehager har vi fokus på hverdagsmat og legger vekt på gode råvarer. Vi lager all 

varm mat fra bunnen av med gode råvarer. Vi har 4 uker meny som varer i et halvt år. Dette 

fordi vi vet at noen barn må smake samme retter flere ganger før de liker det. På menyen 

står det grøt en dag i uka og en dag som vil variere med retter. De andre dagene har vi 

smøremåltid med variert pålegg. 

Barna skal delta i forberedelsene, gjennomføringen og opprydding av måltidene, i henhold til 

alder. Barna har faste bord og plasser ved spising. Fellesskapet barna opplever i 

måltidsituasjonen er viktig. Ro og den gode samtalen får gode vilkår på den måten. Barna får 

erfaring med å sende pålegg, vente på tur, lytte til andre og bidra i samtalen selv. Måltidene 

er gode arenaer for språkstimulering. 

De eldste barna bytter på å være ordensbarn. Ordensbarna har ekstra oppgaver i forhold til 

måltidene. Dette bidrar til at barna opplever økt mestring. 

Vi har som mål i våre barnehager å så og plante noen grønnsaker og bær. Dette fordi vi 

synes det er viktig at barna får erfaringer med å stelle planter og høste inn avlingen. Barna vil 

da få viktig kunnskap og holdninger til det som vokser opp av jorda. Dette er en del av den 

bærekraftige utviklingen, og det er viktig for barn å lære å ta vare på, og bruke de ressursene 

naturen gir oss. Læringsverkstedet sine barnehager skal være miljø smarte barnehager, og 

lærings vennen Ute-Mons blir viktig for å fremme gode vaner i naturen. Vi vil skape gode 

holdninger rundt miljøvern, redusere plast og miljøgifter, og ha fokus på gjenbruk. Ute-Mons 

har ti miljøregler, som vi har med oss når vi drar på tur. Og det viktigste er at vi alltid rydder 

med oss vårt og andres søppel, og at vi sorterer søppelet. Barna og voksene i barnehagen 

skal også respektere all dyre og planteliv i naturen, og setter ikke ødeleggende spor igjen i 

naturen. Barnehagen vil også redusere plastbruken, så derfor vil hvert barn få et nett til å ha 

de skittene klærne sine i.  

 

Kommentert [K1]: Jeg har ikke delt dette avsnittet. 
Tenker at det må kortes ned hvis Ute-mons skal tas 
med under Natursymbolet. 
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