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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, 2005, 

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

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

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

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

Barnehagens pedagogiske arbeid skal være begrunnet i barnehageloven og rammeplanen.  

Rammeplanen påpeker at årsplanen er et arbeidsredskap for personalet som skal             

dokumentere barnehagens valg og begrunnelser. 

Med utgangspunkt i rammeplanen skal barnehagens samarbeidsutvalg fastsette en årsplan 

for den pedagogiske virksomheten. 

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

arbeider målrettet for å sikre det pedagogiske arbeidet.  

Ifølge rammeplanen har planlegging av barnehagens innhold og pedagogiske arbeid flere 

funksjoner: 

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

- Det gir kontinuitet og progresjon for enkeltbarn og barnegruppen 

- Synliggjør barnehagens fortolkning og realisering av rammeplanen 

- Gir utgangspunkt for refleksjon og utvikling av virksomheten 

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

tilsyn med barnehagen.  
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Velkommen til Læringsverkstedet DoReMi 
Gystadmarka 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 
DoReMi Gystadmarka barnehage har 5 avdelinger. På Rondo og Fresco går det barn fra ca. 

1-3 år. Da Capo og A Cappella har barn fra ca. 3 – 5 år, mens skolestarterne er samlet på 

avdeling Crescendo. I lek, aktiviteter og samlinger deles barna ofte i smågrupper.  De har 

også aktiviteter i aldersinndelte grupper for å sikre progresjon og et tilpasset opplegg. 

Barnehagen åpnet i nybygde lokaler i desember 2012. Vi har egne verkstedrom for lek og 

aktiviteter knyttet til hjerteprogrammet, kreativitet, språk og matte. Barnehagen har en stor 

sal, La Scala, som benyttes til musikk, dans, drama og motoriske aktiviteter i tillegg til 

fellessamlinger m.v. Vi har også et felles kjøkken med kafé utenfor. Utendørs har vi et stort 

lekeområde med lekeapparater og utescene med amfi som også kan benyttes til rollelek og 

dramatiseringer. Vi har kunstgressbane, akebakke og kjøkkenhage. Skogen med turstier og 

skiløyper ligger er rett utenfor porten. Gystadmarka skole og flerbrukshallen er nærmeste 

nabo. Gystadmyr bo- og eldresenter, Nordbytjernet og Jessheim sentrum med bl.a. bibliotek 

ligger i gangavstand. Hovedkontoret til Læringsverkstedet ligger i 2. etasje i samme bygg. 

DoReMi-konseptet 
Barn som har plass i Læringsverkstedets DoReMi-barnehager får et tilbud ut over et ordinært 
barnehagetilbud. I tillegg til at vi jobber både spontant og strukturert med fagområdene i 
rammeplanen møter barn og foreldre et konsept som ivaretar barnas musikalske utvikling. 
Hos oss får barna 

- Leke og lære med musikk 

- Lære å spille instrumenter 

- Medvirke til og delta på konserter  

som har høy kvalitet på rammene 

- Språkstimuling med kjennskap til engelsk 

 

I en DoReMi-barnehage skal barna få gode opplevelser av musikk, utvikle sin musikalske 
kompetanse og få en innføring i grunnleggende instrumentspill. Musikk og andre musiske/ 
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estetiske aktiviteter og uttrykk er derfor en naturlig del av lek og hverdagsaktiviteter inne og 
ute. Det skal være gjennomgående i alt barn og voksne gjør – både planlagt og spontant. 
Musikk og musiske aktiviteter skal benyttes i alle fagområder, temaarbeid og prosjekter. De 
voksne har også ansvar for at den musikalske barnekulturen får utvikle seg. Musiske 
opplevelser er gode virkemidler for å stimulere og inspirere barnas egne kreative uttrykk. 
 

Ved å bruke musikk aktivt og bevisst i 
mange sammenhenger i løpet av en uke gir 
vi barna en kilde til glede, trivsel, gode 
opplevelser og fellesskap. I tillegg vil barna 
få bedre kompetanse i de ulike 
fagområdene. Forskning viser at barn som 
tidlig får musikkstimulering og deltar i 
musikalsk samspill utvikler flere deler av 
hjernen. Dette gjør det lettere for dem å ta til 
seg videre og mer læring. Bl.a. styrkes 
barnas kognitive ferdigheter som evnen til å 
lære matematikk og språk. Den musikalske 
og språklige kompetansen vil kunne gi 
barnet trygghet på seg selv og en bedre 
forståelse av hvem det er, hva det kan og 
hvordan det kan kommunisere med og 
påvirke andre.  
 
I barns musikalske utvikling er lyder og rytme grunnleggende.  Vi voksne begynner tidlig å 
kommunisere med små barn gjennom lyder som barna etterligner/ hermer.  Siden språk og 
musikk er nært forbundet med hverandre, gir ulike typer musikk og rytme en unik mulighet til 
å bygge opp barnas språkkompetanse.  Repertoaret består av et rikt utvalg av sanger, rim og 
regler som varieres og settes sammen på grunnlag av alder, interesser og barnas kognitive 
og språklig utvikling.  
 
De fleste ansatte i DoReMi Gystadmarka barnehage har særskilt kompetanse innenfor vårt 
konsept. Mange av musikkaktivitetene blir planlagt og gjennomført av en musikkpedagog 
som er ansatt i barnehagen vår. Dette er viktig for å ivareta kvaliteten på musikkformidlingen.  
 
Vi ønsker at barnas musikkglede basert på medvirkning, spontanitet, lek og opplevelser skal 
stå i sentrum for det vi gjør. Sang og musikk brukes bl.a. under barnas lekevalg, ved 
måltider, bleieskift, i utetiden og på turer. I tillegg jobber vi med musikk i faste, planlagte 
aktiviteter. Musikkaktiviteter og avspenning under «Morgenstemning» gir en rolig og god start 
på dagen. Vi har faste ukentlige musikkgrupper for alle barna. I tillegg får de med jevne 
mellomrom erfaring med barnekor («Con Amore»), rytmisk bevegelse/ dans («Ritmico») og 
dramaaktiviteter ( «Ad Libitum») . De aller yngste bytter på å være med på DoReMini. 
 
Barna vil gradvis utvide sin erfaring med å spille ulike instrumenter, og skolestarterne får 
mulighet til mer instrumentfordypning. Vi vil lytte til spennende og variert musikk på CD og 
spotify, og oppsøke konserter når vi har mulighet til det. Innimellom vil vi legge til rette for 
varierte musikalske møter mellom barna og utøvende sangere og musikere («Kontrapunkt»). 
Vi samarbeider bl.a. med Kulturskolen og med musikk-, dans-, drama-linjen på Jessheim 
Videregående skole.  
 
I DoReMi Gystadmarka får barna leke med rytme og lyd; skape lyder og musikk selv, lytte og 
gå på lydjakt, danse, synge, dramatisere og eksperimentere. Annet musisk eller estetisk/ 
kreativt arbeid vil også trekkes inn. Vi vil øve til ulike fremvisninger der barna får økt sin 
selvbevissthet og selvfølelse. De får også erfaring i å presentere noe for andre. Prosessen 
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og gleden over å skape noe sammen, mestre og gjøre noe hyggelig for andre er viktig. Vi 
viser til Hjerteprogrammet. 
 
Barna vil også få noe erfaring med verdensspråket engelsk og evt. andre språk som er 
representert i gruppa. Vi vil synge engelske sanger, bruke engelske barnerim og introdusere 
barna for enkelte engelske begreper og fraser i naturlige og daglige sammenhenger. Barna 
får kopiere lyder, klanger og musikken i språket. Gjennom ulike opplevelser med 
fremmedspråk blir barna etter hvert aktive lyttere og bevisste på at språk kan ha ulikt innhold, 
form og språkmelodi.  
 
Gjennom hele barnehageåret vil vi ha et gjennomgående musisk fordypningsprosjekt som 
bl.a. preger to større konserter til jul og sommer. Gjennom å delta på DoReMi-barnehagens 
konserter ønsker vi å bidra til at barna får opplevelser som setter gode spor. Derfor satser vi 
på høy kvalitet på rammer som lyd, evt. lys, musikere, kostymer, kulisser og scenografi. 
Barna er medskapere i den tverrfaglige prosessen fram mot konsertene sammen med de 
ansatte.  
 
 

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

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

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

samspill og mestring. 

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

https://laringsverkstedet.no  

Barnehagens samfunnsmandat 

Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og 

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

§ 1 Formål). 

Visjon 

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

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

«VI FÅR VERDENS VIKTIGSTE VERDIER TIL Å VOKSE» 

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

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

trygghet og empati.  

Våre verdier 

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

klare mål og kraft til å nå dem. 

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

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

 

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

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

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

https://laringsverkstedet.no/
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skal gjenspeiles i barnehagen. I følge rammeplanen skal barnehagens verdigrunnlag 

formidles, praktiseres og oppleves gjennomgående i barnehagens pedagogiske arbeid. 

Disse er: 

• Demokrati 

• Mangfold og gjensidig respekt 

• Likestilling og likeverd 

• Bærekraftig utvikling 

• Livsmestring og helse 
 

▪ Demokrati 

Barnehagen skal fremme demokrati og være et inkluderende fellesskap der alle får 

anledning til å ytre seg, bli hørt og få delta. 

I DoReMi Gystadmarka ønsker vi at barna skal få muligheten til å være aktive medspillere i 

barnehagehverdagen sin. Barna skal ha rett til å uttrykke sine tanker og funderinger i forhold 

til egen hverdag og aktiviteter som utføres i barnehagen. De voksne må være observante på 

å fange opp både verbale og non-verbale ytringer. Innspill fra barna tas med i 

vurderingsarbeid og videre planlegging av både hverdagsaktiviteter og større prosjekter som 

f.eks. sommerkonserten. I skolestartergruppa vår, Crescendo, forsøker vi å legge ekstra til 

rette for aktiviteter som inviterer til barnas medvirkning. Crescendo-barna kan av og til få 

erfaring med demokratiske prosesser som flertallsvalg. Det er viktig å ivareta balansen 

mellom forutsigbar struktur med planlagte aktiviteter på den ene siden og lek og spontanitet 

som springer ut fra barnas behov og innspill på den andre. I DoReMi Gystadmarka har vi 

valgt å ikke ha for detaljerte månedsplaner nettopp for å kunne sikre det siste. Den 

strukturerte kvalitetssikringen knyttet til Læringsverkstedets pedagogiske konsept følges opp 

i dokumentasjon og vurdering. 

I løpet av en uke i barnehagen får barna mulighet til å delta i forskjellige fellesskap. De føler 

tilhørighet til egen avdeling og sin aldersinndelte gruppe, i tillegg til at vi skaper arenaer der 

barna kan oppleve å være del av hele barnehage-felleskapet. Vi har faste aktiviteter i større 

og mindre grupper. Barna får også erfaring med å hjelpe til og bidra til felleskapet som en del 

av Klare-selv-programmet, Super-helter, Musikkhjelpere og Et godt måltid. 

▪ 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. 

Det er et overordnet prinsipp i arbeidet vårt at hvert enkelt barn skal oppleve at det er unikt 

og møtes med respekt for den det er uten å settes i «bås» som representant for en gruppe.  

I DoReMi Gystadmarka har vi barn og ansatte som representerer ulike kulturer. Det ser vi på 

en ressurs. Vi lærer av hverandre, og utvikler i felleskap en gjensidig respekt for andre 

kulturer. Dette skal gjøres i samarbeid med og respekt for ulike familiers ønsker. Vi har også 

barn som har behov for ekstra tilrettelegging og støtte. Vi streber etter at barna skal bli 

empatiske personer, som viser respekt for forskjellighet og solidaritet med sine 

medmennesker. Gjennom Hjerteprogrammet lærer barna mer om verden, og om forskjellige 

etnisiteter og religioner. Vi leker også med språk, og lærer oss sanger fra andre land. 

Barnehagens fordypningsprosjekt vil gi barna felles erfaringer. Det arbeides med dette i ulike 

grupper – bl.a. aldersinndelt. Her får barna utfolde seg og utfordres til å prøve ut nye ting 
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sammen med andre barn i samme alder. Vi ser også verdien i at barna kan samspille med 

og samarbeide med barn i ulik alder. De eldste barna hjelper av og til de yngre f.eks. som en 

del av «Superhelt»-oppdrag eller Musikkhjelpere. Slik lærer de yngre barna av de eldre, og 

barna viser en gjensidig respekt for hverandre. Ved de felles månedlige musikksamlingene 

våre, «Tutti», får barna mulighet til å vise fram og lære bort noe de har jobbet med på egen 

avdeling. Slik deler barna kunnskaper og erfaringer med hverandre i felleskapet. 

▪ 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. 

I DoReMi Gystadmarka streber vi etter å skape et kjønnsnøytralt miljø. Jenter og gutter skal 

bli møtt og få delta i fellesskapet og aktiviteter på samme premisser, uavhengig av 

kjønnsidentitet, funksjonsevne, etnisitet etc. Barna kan noen ganger velge lek og aktiviteter 

fritt, andre ganger bestemmer de ansatte. Slik sikrer vi at alle barn får varierte erfaringer og 

utfordringer. Det er nødvendig for at alle skal ha likeverdige muligheter til å utvikle seg. Vi har 

både kvinnelige og mannlige ansatte, og disse deltar i ulike typer lek, aktiviteter og 

arbeidsoppgaver. Dermed er de rollemodeller for et mest mulig likestilt miljø. Bøker, leker og 

aktiviteter er valgt for å fremme et kjønnsnøytralt miljø. Hjerteprogrammet i 

Læringsverkstedet er et av våre verktøy for holdnings- og danningsarbeid. 

▪ 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. 

I DoReMi Gystadmarka arbeider vi med dette gjennom bl.a. å oppmuntre barna til å ta vare 

på leker og utstyr, til å kildesortere avfall og til å rydde søppel i barnehagens nærområde. De 

får også erfaring med hvordan matsvinn kan reduseres. Barnehagen benytter en del 

gjenbruksmateriell i lek og formingsarbeid. DoReMi Gystadmarka har et fadderbarn i Zulu-

fadder som vi støtter økonomisk. Skolestarterne er spesielt involvert i fadderskapsarbeidet. 

Læringsverkstedet har et eget Klare-selv-program som tydeliggjør hvordan barna med 

økende alder kan øve seg på å ta ansvar for seg selv – klær og påkledning, mat og måltid, 

toalett, orden i egne saker m.v. Barna skal også oppleve mestring og tro på seg selv. 

▪ 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. 

DoReMi Gystadmarka har fokus på variert bevegelsesaktivitet inne og ute, samtidig som 

barna får mulighet til hvile, ro og erfaring med avspenningsøvelser. Aktive voksne skal fange 

opp tegn til mistrivsel hos barn, og ha en tett dialog med foreldre for å øke trivselen. Sang og 

musikk er ofte kilde til trivsel og glede. Dette særpreger hverdagen vår og aktiviteter som alle 

barna deltar i.  

Barnehagen arbeider med å implementere Læringsverkstedets «Handlingsplan mot 

mobbing». Gjennom å utvikle en god tilbakemeldingskultur i barnehagen ønsker vi bl.a. å 
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hindre at voksne krenker barn. Hjerteprogrammet er også et viktig verktøy. Her får vi idéer til 

hvordan vi kan arbeide med å styrke hvert barns opplevelse av egenverd og livsglede, 

mestringsopplevelse og robusthet som å kunne takle konflikter og motgang. Det vises for 

øvrig til årets satsningsområde, RELASJONER.  

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

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

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

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

Læringsverkstedets pedagogikk er vår fortolkning av innholdet i rammeplanen og ivaretar 

rammeplanens føringer. 

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

Temaene 

• Omsorg og lek, læring og danning 

• Vennskap og fellesskap 

• Kommunikasjon og språk 
  
virker inn på hverandre og må sees i sammenheng. Samlet påvirker de hvordan barna 
utvikler seg og får sine behov dekket.    
 

Omsorg  
I vår barnehage 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. Dette skal prege hele barnehagedagen 

i DoReMi Gystadmarka.   

 

God omsorg handler bl.a. om å tilfredsstille barnas basale behov for mat og drikke, søvn/ hvile, 

klær tilpasset været, tørr bleie etc. Men i vår barnehage tenker vi at god omsorg i like stor grad er 

avhengig av stabile voksne som er aktive både inne og ute, tilstedeværende der barna er. Oftest 

er dette på golvet, i sandkassa etc., der de er deltakende i barnas lek. Barna skal oppleve å bli 

sett og møtt på en god måte av noen som verdsetter dem og vil dem vel og som er sensitive for 

deres behov. De voksne skal både være en trygg base med et tilgjengelig fang, veiledere som 

kan hjelpe, trøste og bistå ved konfliktløsning og utfordrere som støtter barna i deres lek, læring, 

mestring og utforskning av omgivelsene. Vi viser til teori rundt COS - Circle of Security 

(Trygghetssirkelen). Det er viktig at vi er gode rollemodeller og i tillegg støtter og oppmuntrer 

barnas egne omsorgshandlinger. En omsorgsfull relasjon kjennetegnes av voksne som er trygge, 

varme mennesker samtidig som de er faglig best (jfr. Læringsverkstedets kvalitetsstandard). Vi 

arbeider med å få til en god kommunikasjon og tilbakemeldingskultur i arbeidsmiljøet som sikrer 

dette. 

 

Lek 
Barn leker for lekens egen del. I lek uttrykker barn seg, og får nye erfaringer sammen med andre. 

Gjennom leken utvikler barn sosiale ferdigheter, empati og selvfølelse. Leken skal være den 

dominerende pedagogiske aktiviteten i barnehagen. Vi legger til rette for allsidig lek og varierte 

aktiviteter gjennom hele barnehagedagen. Barn skal erfare at lek og læring er morsomt.  
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I DoReMi Gystadmarka legger vi vekt på at barna skal få tid og ro til å leke. Småbarna har fast 

utelek-periode på formiddagen, mens storbarna oftest er ute mellom lunsj og ettermiddagsmat. 

Da foregår voksenstøttet frilek på barnehagens uteområde. Motorisk lek, skapende lek, rollelek 

og tradisjonsleker er typisk aktivitet på utelekeplassen. Vi gir barna utfordringer tilpasset alder, og 

småbarna får gradvis nye opplevelser og erfaringer gjennom lek på storbarnas område. 

Lekeplassen gir varierte lekemuligheter for de ulike årstidene. Vi holder på å lage en plan for 

opprusting og videreutvikling av utelekeplassen.  

 

Innendørs har barnehagen mange lekesoner som gir barna et mangfold av lekemuligheter. 

Avdelingene har lekesoner og materiell som er tilpasset barnas alder og noe tilpasset interesser 

og tema. Verkstedrommene og La Scala har lekemateriell og utstyr som bidrar til erfaringer og 

utforskning knyttet til ulike fagtemaer. Alle avdelinger har ukentlig tilgang til de ulike 

fellesrommene. Dette sikrer at alle barna får varierte lekemuligheter. Mange lekesoner vil bære 

preg av barnehagens fellestema («Dyrenes sirkus») og av DoReMi-konseptet. Dette kan gi 

inspirasjon og likeverdige muligheter for lek og vennskapsrelasjoner. Barna leker oftest i 

smågrupper med en voksen lekeveileder og inspirator. Smågruppene gjør også at barnas idéer 

og fantasi kan imøtekommes på en god måte, og barna får ro til å bygge opp 

vennskapsrelasjoner. Smågruppene bidrar til å kunne skjerme leken for de aller yngste, for 

bestevenner som vil være i fred eller barn som har behov for å øve spesielt på lekeferdigheter. 

De ansatte har et stort ansvar for å sikre at alle barn inkluderes i fellesskapet og får hjelp til å 

utvikle gode vennskapsrelasjoner. «Handlingsplan mot mobbing» er et godt verktøy for å få til 

dette. Det er også viktig å arbeide med språk og kommunikasjonsferdigheter. I DoReMi. Gjennom 

å arbeide med språk og kommunikasjon vil vi også hjelpe alle barn til å mestre leken. Vi viser til 

avsnitt om fagtemaet språk. I Gystadmarka bruker vi ofte begrepet «hjertevenn» sammen med 

barna for å konkretisere og beskrive gode relasjoner. Barnehagen arbeider med å finne god 

balanse mellom barns frie lek og voksenstyrte aktiviteter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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».  
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DoReMi Gystadmarka arbeider etter Læringsverkstedets pedagogiske konsept. Som DoReMi-

barnehage vil sang og musikk, dans, drama, språk og annen musisk og skapende aktivitet være 

naturlige tilnærmingsmåter for læring. Det felles fordypningsprosjektet med «Dyrenes sirkus» 

som utgangspunkt for lek og vennskapsrelasjoner vil være sentralt for planlagte læringsaktiviteter 

som interaktive samlinger, voksenstyrte grupper og aktiviteter, turer m.v. 

Det er viktig for barnas læring å ha trygge, aktive voksne som kan utfordre dem og vise at de er 

et støttende stillas som har tro på barnas mestring. 

 

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 oppleve at egne og andres bidrag til felleskapet 

oppleves som noe positivt. Barna skal utvikle trygghet på seg selv og egen identitet. 

 

I DoReMi Gystadmarka barnehage mener vi at den voksne har et viktig ansvar ved å være 

forbilde for barna. Som gode rollemodeller skal vi i samspills- og praktiske hverdagssituasjoner 

leve ut de verdier og holdninger vi ønsker skal prege barnehagen og samfunnet; f.eks. likeverd, 

respekt, hjelpsomhet og nestekjærlighet. Derfor er det viktig å ha god tilbakemeldingskultur på 

voksnes atferd.  

 

Grunnlaget for ytringsfrihet og demokrati legges ved at barna får mulighet til å uttale seg, og at 

deres tanker og meninger tillegges vekt (se også avsnitt om Barns medvirkning). Hvordan barns 

undringer, refleksjoner og kritiske utsagn møtes av de voksne vil være avgjørende for hvordan 

barna fortsetter egen danningsprosess. Klare-selv-programmet og Hjerteprogrammet er blant de 

verktøy vi bruker i barnehagen. Det er viktig at det er rom i hverdagen for spontant å kunne 

reflektere over hendelser sammen med barna.  

 

 

 

 

 

 
  

En liten praksisfortelling fra småbarnsavdeling: 

En dag vi sitter sammen en liten gruppe og bygger små- 

lego, er det et av barna som blir veldig lei seg og gråter litt. 

Da snakker vi en stund om akkurat dette, for de andre blir så 

opptatt av at det barnet er så lei seg. Den voksne lurer på 

hva det er som er viktig å gjøre når noen er lei seg? Flere av 

barna er enige om at da må vi trøste, og noen sier at de 

faktisk er veldig gode på å trøste. 
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Læringsverkstedets pedagogiske konsept  
Den norske barnehagetradisjonen bygger på et helhetlig læringssyn. Læringsverkstedet har 

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

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

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

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

Læringsverkstedets pedagogikk.  

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

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

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

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

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

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

anerkjennende, tydelige og ansvarsfulle voksne.  

 

 

 

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

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

fantasi og engasjement vil kunne finne sted. Barn skal få undre seg og stille spørsmål, søke 

opplevelser og gjøre erfaringer på egne læringsarenaer. Barnehagen skal gi rom for barns 

ulike perspektiver og opplevelsesverdener.  

Vi viser til avsnittene om Lek og Læring som beskriver dette nærmere.  
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Læringsverkstedets satsningsområde 
Relasjonskompetanse - Lokalt best, med gode relasjoner som en rød tråd i alt vi gjør. 

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

tror på at gode relasjoner, som en rød tråd i alt vi gjør, hever kvaliteten i barnehagen. Det 

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

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

relasjonene og samhandling ansatte og barn mellom barn er særlig viktig for kvalitet i 

barnehagen. Å utvikle gode sosiale ferdigheter, empati og vennskap i barndommen er viktig 

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

og læring. 
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Barnehagens satsingsområde 2018- 2019 
 

Læringsverkstedets satsningsområde RELASJONSKOMPETANSE vil prege arbeidet i 

DoReMi Gystadmarka i 2018-2019. De interne undertemaene vil vi tilstrebe at henger 

sammen, slik at en arbeider med flere satsningsområder samtidig: 

o Bidra til et lekende og inkluderende fellesskap gjennom barnehagens felles 

fordypningsprosjekt, «Dyrenes sirkus» 

o Utvikle kvaliteten på barnehagens utelek og uteområde 

o Utvikle barns og ansattes DoReMi-kompetanse 

o Følge Ullensaker kommunes satsningsområde, realfag 

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  

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. Barns mulighet for medvirkning avhenger 

bl.a. av et leke- og læringsmiljø som preges av gode relasjoner. Læringsverkstedets 

handlingsplan mot mobbing hjelper oss med å skape et slikt miljø.  

I DoReMi Gystadmarka arbeider vi med barns medvirkning slik: 
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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. 

Foreldrenes medvirkning i barnehagens innhold og planer  
Foreldres medvirkning skjer først og fremst gjennom den daglige dialogen med personalet 
ved henting og bringing.  
 
Alle foreldre får tilgang til MyKid, som er en digital kommunikasjonskanal mellom barnehage 
og hjem. Foreldre kan sende beskjeder og tilbakemeldinger til avdelingspersonalet. 
Barnehagen legger ut informasjon som er et godt grunnlag for at foreldre skal kunne 
medvirke til barnehagens innhold og planer på en god måte. Det dreier seg om 
dagsrapporter og annen informasjon fra avdelingen og styrer. Her legges også mer detaljert 
planer ut i kalenderen. Barnehagen har hjemmeside via laringsverkstedet.no/gystadmarka.  
 
Barnehagen har minst ett foreldremøte pr. år, og legger til rette for minst to foreldresamtaler 
pr. år. Barnehagen og FAU vil i løpet av året invitere til arrangementer og konserter. Dette er 
en fin mulighet for foreldre til å bli bedre kjent med barnehagens arbeid, de ansatte og andre 
familier. 
 
I kalenderen på MyKid legges det ut oversikt over tidspunkt for foreldremøter, 
foreldresamtaler og foreldrearrangementer i barnehagens regi. 
 
Barnehagen er positiv til å få innspill fra foreldre til planer, evaluering eller annet. Dette kan 
gis ved henvendelse til styrer personlig eller via telefon eller skriftlig gjennom e-post. Det kan 
også gis til avdelingen gjennom foreldresamtaler, foreldremøter, temakvelder eller ved å 
sende henvendelse på MyKid, Foreldre kan i tillegg medvirke ved å ta opp saker av felles 
interesse gjennom Foreldreråd og SU. Læringsverkstedet gjennomfører årlig 
brukerundersøkelse fra Udir som vi oppfordrer alle foreldre til å svare på. 
Brukerundersøkelsen munner hvert år ut i en handlingsplan som tar for seg viktige 
forbedringspunkter. 
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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 og som slik at 

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

I DoReMi Gystadmarka barnehage ønsker vi at både barn og foreldre skal få en god start i 
barnehagen. Før barnehagestart har familiene tilbud om å delta på DoReMini, 
musikkgrupper for barn fra 0-1 ½ år sammen med en voksen. Slik begynner familie og 
barnehagepersonale å bli kjent med og trygge på hverandre. Barnehagens styrer svarer på 
spørsmål og får gitt god informasjon. Fra mars til juni har vi noen tilvenningstreff der temaer 
vi har erfaring fra at foreldre lurer på tas opp. Eksempler er mat og måltider, sikkerhet på 
utelekeplassen, DoReMi-konseptet.  
 
I juni har vi foreldremøte for alle nye foreldre, og vi har oppstart-samtale før barnet begynner. 
Familien får bilde av personalet som skal arbeide på barnets avdeling, og på 
småbarnsavdelingene ber vi om at foreldre sender bilder av barnets «hjerteskatter» (familie, 
sang / musikk som skaper trygghet). Dette lages som plakater til barnets skap. Alle barna får 
navn og bilde av seg selv på skapet for å skape tilhørighet.. 
 
Tilvenning og tilknytning tar tid. Vi ønsker at foreldre setter av 1-2 uker til dette. Vi har egen 
plan for tilvennings-/ tilknytningsperioden som foreldre får før oppstart. Trygghetssirkelen 
brukes som et verktøy for å forstå hvordan voksne bør imøtekomme barnas behov. Når 
barnet begynner i barnehagen har vi faste tilknytningspersoner som følger barn og foreldre 
tett.  
 
Barna er ofte delt i grupper etter alder, og har en del aktiviteter og turer aldersinndelt - også 
på tvers av avdeling. Gruppenavnene er hentet fra musikk og henspeiler på at barnet gradvis 
vokser og får mer styrke. 1-åringene heter «Pianissimo» og 2-åringene heter «Piano». 
Gruppene kan også deles ytterligere i vår- og høstbarn. 

 

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. I DoReMi Gystadmarka barnehage går de 
som skal over på storbarnsbase mye på besøk til ny avdeling de siste ukene før overføring. 
De får være med i lek og aktiviteter, og får spise noen måltider sammen med de store. Barna 
blir gradvis kjent med nye ansatte på den avdeling de skal begynne på. Vi overfører viktig 
informasjon mellom avdelingene, og har overgangssamtaler med foreldre etter behov.  
 
I august bruker vi god tid på å bli kjent, etablere trygghet og gode relasjoner og bli vant til nye 
rutiner. På storbarnsavdelingene møter barna i økende grad nye utfordringer, et høyere 
tempo, flere faste aktiviteter og lengre turer. Samtidig blir variasjon, muligheter, og 
medvirkning større. Også her deles barna inn i smågrupper, slik at faste aktiviteter og 
samlinger kan tilpasses alder. De aldersinndelte gruppene på storbarnsavdelingene heter 
«Forte» (3-åringer), «Fortissimo» (4-åringer).  
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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 DoReMi Gystadmarka barnehage har vi nå samlet skolestartergruppa som en egen 
avdeling, Crescendo. Vi viser til egen plan for arbeidet med skolestarterne. Crescendo er et 
musikkuttrykk som betyr «gradvis sterkere». Når barna begynner på skolen ønsker vi at de 
er blitt sterke i den forstand at de har: 

       -  som gir dem ønske om å kunne medvirke og  
                                            ta ansvar for seg selv og andre 

 
          
     - som gir dem lyst til å lære, skape og utvikle seg videre 

 
I skolestartergruppa øver barna på å innrette seg etter de rammer som er akseptable i 
samvær med andre: vente på tur, rekke opp hånda, kunne ta imot og utføre beskjeder, ha 
gode lekeferdigheter, være en god venn etc. Det er viktig at barna trener på å bli 
selvstendige slik at de kan ta ansvar for seg selv, samtidig som de kan hjelpe andre. 
Skolestarterne jobber med skoleforberedende aktiviteter som f.eks språk og matematiske 
begreper, samt noe trafikkopplæring. Crescendo har egne musikkgrupper hver uke der de 
bl.a. har undervisning i gitar, ukulele og trommespill. I tillegg får barna daglige drypp av 
«Klare-selv»-programmet og Hjerteprogrammet. Skolestarterne har sentrale funksjoner på 
jule- og sommerkonserten. De får erfaring med å stå fram og presentere noe samtidig som 
de får glede andre med sang og spill. I slutten av juni har vi en avslutningsmarkering, 
Graduation Day. Der presenterer Crescendo-barna seg selv individuelt eller sammen med 
andre. Musikk er alltid et element i presentasjonen. Øveprosessen bærer preg av barnas 
egne ønsker, og mestringsopplevelse står sentralt. 

Barnehagen har etablert et samarbeid med Gystadmarka skole, og har bl.a. et felles 
arrangement med 1. trinn i Kulturuka hvert år. Vi er også på besøk på skolens lekeplass og 
inviterer 1. trinn til å se de store konsertene våre.  

Før sommeren får foreldre med seg et skriv som dokumenterer det vi har hatt hovedfokus på 
det siste året før skolestart. Det gir også noe informasjon om barnet. Skrivet kan overleveres 
skolen som informasjon. For barn som har særskilte behov følges kommunens rutiner. 

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.  

I DoReMi Gystadmarka har vi følgende planer i tillegg til årsplanen: Handlingsplan mot 

mobbing, Handlingsplan for «Et godt måltid», plan for skolestarterne (Crescendo) 

månedsplaner for hver avdeling, repetisjonsbobler for hvert fagtema og planlegging av ulike 
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temaer og aktiviteter. Personalet bidrar til planlegging gjennom refleksjon og drøfting på 

planleggingsdager, ulike møter og i egen plantid. Innspill fra barn og foreldre ivaretas 

gjennom deres medvirkning som er omtalt andre steder i årsplanen. Vi har valgt å ha 

romslige månedsplaner for å kunne ivareta spontaniteten og barnas medvirkning.  

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. 

I DoReMi Gystadmarka dokumenterer vi arbeidet bl.a. gjennom dagsrapporter, bilder, 

praksisfortellinger, utstilling av barnas produkter og konserter. I tillegg lager avdelingene en 

dokumentasjon av prosessen i fordypningsprosjektet. Vi vil også gjøre forsøk med bilder og 

filmsnutter som legges ut i bygget/ ute som QR-koder. Dette skal ivareta behovet for å 

synliggjøre arbeidet utad. Dokumentasjonen kan også brukes som pedagogisk 

dokumentasjon, og bidra til refleksjon over og utvikling av praksis. 

Vurdering 

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

barnehageloven og rammeplanen (Kunnskapsdepartementet, 2017). 

Personalet gjør kvartalsvis evalueringer av det pedagogiske treet og våre måleparametere. 

I DoReMi Gystadmarka reflekterer vi jevnlig over praksis for å forbedre den. Det kan bl.a. 

gjøres ut fra dokumentasjon som bilder fra aktiviteter og hverdagssituasjoner og i etterkant 

av f.eks. større prosjekter, turer og konserter. Barna skal få mulighet til å gi innspill og 

medvirke. Verbale og nonverbale ytringer, bilder og praksisfortellinger kan si oss noe om 

barnas opplevelser og utbytte.  Innspill og synspunkter fra foreldre, foreldreundersøkelsen, 

medarbeiderundersøkelsen og målkort brukes også til vurdering og endringsarbeid. 

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

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. 

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

legge til rette for barnas utforskning, 

I DoReMi Gystadmarka barnehage følger vi Læringsverkstedets pedagogiske konsept. Lek 

og bevegelse er – sammen med DoReMi-konseptet – selve stammen i arbeidet vårt. Disse 

tre elementene danner en forbindelse mellom Hjerteprogrammet og barnets egenverd, og 

skal prege mye av barnas dag i barnehagen.  
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I treets røtter ligger den måten vi gjennomfører det pedagogiske arbeidet på. Vi har aktive 

voksne, vi bruker repetisjonsprinsippet og spiralprinsippet, vi bruker aktiv begrepslæring, har 

interaktive samlinger/ grupper, og skaper et rikt og godt fysisk og psykisk læringsmiljø.  

DoReMi Gystadmarka har faste dager for hvert av de 5 fagtemaene som favner om 

rammeplanens 7 fagområder. I tillegg arbeides de periodevis med samlet og tverrfaglig.  

Selve kjernen i Læringsverkstedets pedagogikk er barnets egenverd. Det aller viktigste vi har 

fokus på er at hvert barn skal vokse og oppleve at det er verdifullt. Derfor arbeider vi spesielt 

med barns trivsel, lek inne/ ute og vennskapsrelasjoner. Læringsverkstedets Handlingsplan 

mot mobbing og Hjerteprogrammet gir oss verdifull kompetanse for dette arbeidet. Vi må 

sikre at vi har ansatte som tar dette arbeidet på alvor og er aktive, tilstedeværende og 

sensitive voksne. Derfor har vi også spesiell fokus på å skape en god tilbakemeldingskultur 

som skal bidra til at alle arbeider i tråd med verdigrunnlaget og innholdet i rammeplanen og 

med verdigrunnlaget i Læringsverkstedet. 

 

 
Vennskap 

  

I DoReMi Gystadmarka arbeider vi både med prosjekt- og temaarbeid. Hvert år har vi et 

gjennomløpende fordypningsprosjekt som hele barnehagen deltar i. Det skal bidra til en 

felles ramme for lek og læring, samspill og skapende aktiviteter inne og ute. Barnehageåret 

2018-2019 er dette «Dyrenes sirkus». Bevegelses- og mestringsglede vil stå sentralt, og 

prosjektet skal tilpasses mangfoldet i barnehagegruppene (alder, interesser m.v.) 

Utgangspunktet for prosjektet er musikkstykkene fra Dyrenes karneval (av Camille Saint-

Saëns). Avdelingene vil arbeide med følelser og egenskaper, lek og relasjoner knyttet til ulike 

dyr. Hjerteprogrammet vil derfor være sterkt representert i arbeidet, men alle fagtemaer/ 

fagområder vil trekkes inn. Etiske dilemmaer knyttet til å bestemme over seg selv og sette 

egne grenser kan det være aktuelt å reflektere over med de eldste barna. Andre sanger, 

fortellinger, m.v. som passer til prosjektet vil presenteres for barna. Etter hvert som barnas 

idéer, undringer og innspill kommer fram vil prosjektet kunne ta nye veier. Vi tilpasser da 
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planene til det barna blir opptatt av og det vi erfarer er behov i den enkelte barnegruppe. Mot 

slutten av året samler vi trådene i prosjektet og dokumenterer arbeidet gjennom en større 

sommerkonsert. 

 

Barna vil også møte ulike kortere temaer i løpet av året. Dette kan være knyttet til årets 

gang, barnehagens tradisjoner, merkedager og høytider eller temaer som er aktuelt å ta opp 

ut fra rammeplanen eller barnas interesser. Temaer som er planlagt vil framkomme i 

barnehagens kalender i MyKid. 

 

Personalet skal i løpet av året utarbeide forslag til repetisjonsbobler knyttet til kjernestoff i 

hvert fagtema og rammeplanen. Aktivitetene rettes primært mot hverdagsaktiviteter og 

rutiner/ overganger. DoReMi-konseptet forsøkes ivaretatt. Et eksempel fra mattelek:  

Arbeid med temaet «Tall og mengde»: På mattedagen triller alltid et av barna terningen før 

lunsj. Barna finner den matsangen som har samme antall prikker som på terningen, og de 

ser at her står også det tallet som hører til prikkene.  

 

Boblene skal ha aktiviteter beregnet til både de yngste og de eldste barna, og sikre at 

progresjonen blir som en læringsspiral der ny kunnskap bygger på det barna alt kan. 

Repetisjonsboblene skal bidra til å nå mål og delmål fra progresjonsplanen.   

 

Fra rammeplanens innhold og syv fagområder til 
Læringsverkstedets fem fagtema 
Rammeplanen gir føringer for et helhetlig arbeid som skal sikre alle barn gode 

utviklingsmuligheter og trivsel. Barnehagens pedagogiske tilbud skal romme innhold fra 

rammeplanens syv fagområder.  

Vi arbeider systematisk og kontinuerlig med alle rammeplanens fagområder. 

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

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

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

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

pedagogiske konsept og inngår derfor som del av alle innhold og arbeid med alle våre fem 

fagtema. 

 

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, 

samt temaet bærekraftig utvikling.  

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

Mattelek for skolestarterne er en viktig del av dette fagtemaet i barnehagen. 

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 omfattende fagtema og er svært ofte del av 

barnehagens pedagogiske arbeid med våre andre fagtema. 

 

   

  Natur dekker rammeplanens fagområder Natur, miljø og teknologi og Nærmiljø og 
samfunn. I vårt fagtema Natur inngår biologi, fysikk, kjemi, zoologi og geologi som 
viktige temaer som barnehagen skal inkludere og la barna gjøre erfaringer med i 
arbeidet med dette fagtemaet. Rammeplanens fagområde Kropp, bevegelse, mat 
og helse er også del av fagtemaet Natur. 

 

Barnehagens arbeid med fagområdene  

  

Hjerteprogrammet  

 

Mål med hjerteprogrammet:  
Hvert enkelt barn opplever og erfarer at de er unike og verdifulle, og at de har verdi i kraft av 

å være seg selv. Alle barn i gruppen bidrar på sin måte til å skape barnegruppen og 

fellesskapet som de er en del av i barnehagen.  

 

Progresjonsplan med delmål for Hjerteprogrammet: 
Turkise delmål: Enkle delmål/ de yngste. Svarte delmål: For alle. Oransje delmål: Avanserte delmål/ de eldste. 

OMRÅDE OG TEMAER DELMÅL 

FASE 1: JEG 
Egenverd 
Følelser 
Vilje  
Evne 

o Jeg er meg 
o Mine følelser 
o Mine hjerteskatter 

 

Barnehagen bidrar til at barna 
- lærer å gjenkjenne følelsene sine  
- utvikler en positiv selvfølelse og et realistisk selvbilde. 
- får kjennskap til og utvikler sin identitet: ”Hvem er jeg?”  
- lærer å forstå følelsene sine og hvordan de selv og andre 
utrykker dem. 
-får mulighet til å kjenne på hva de vil, og utrykker det på en 
positiv måte. 
- opplever mestringsglede.  
- blir oppmerksomme på hvem og hva som er viktige for dem 
(hjerteskatter) 
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-tar vare på seg selv og sitt eget sårbare hjerte ved å bli 
oppmerksom på at man kan gå sin vei eller si fra om 
vanskelige ting til trygge voksne.  

FASE 2: DU 
Omsorg 
Respekt 
Samarbeid 
Vennskap  

o Hjerte for andre 
o En god venn 
o Samspill 

 

Barnehagen bidrar til at barna  
- lærer å dele på leker og utstyr. 
- får innsikt i hvordan andre barn har det.  
- lærer å ta hensyn til og ha et hjerte for hverandre; er 
«hjertevenner». 
- lærer å ta kontakt med andre barn på en positiv måte.  
- får gode muligheter til å utvikle vennskap.  

- lærer hvordan man kan bli venner igjen når man har 

krangla.  

FASE 3: VI 
Lek 
Glede 
Fellesskap 
Solidaritet 

o Respekt 
o Gøyale sprell 
o Hjerte for verden 

 

Barnehagen bidrar til at barna  
- opplever masse gledefylt lek, musikkglede, humor, tøys og 
tull.  
- opplever at det er morsomt å være sammen.  
- lærer å fungere sammen med andre barn i en gruppe. 
- opplever å være viktige for felleskapet i barnehagen.  
-gjør noe for at andre skal få det bedre. 
-setter deres eget privilegerte liv i verdens rikeste land i 

en større sammenheng, ved å lære noe om barn i andre 

land. 

Hjerteprogrammet er nært knyttet til danningsbegrepet og satsningsområdet RELASJONER. 

Derfor er det i fokus i naturlige situasjoner alle dager. I tillegg har alle avdelinger i DoReMi 

Gystadmarka Hjertedag på fredager. Denne dagen har vi interaktive samlinger enten på 

avdeling eller som «Tutti» der alle skal oppleve glede over både å delta og bidra til 

felleskapet. Gjennom DoReMi-aktiviteter som musikk og konsertene våre ønsker vi at barna 

får oppleve å være en viktig del av et samspills-felleskap som kan glede andre. 

Hjerterommet er spesielt tilrettelagt for lek og aktiviteter som kan bidra til å nå mål og delmål 

for Hjerteprogrammet. 

 

Språk  

 

 

Mål for språk: 

Målet for arbeidet med språk er delt i tre deler som alle er viktige i barnehagens arbeid med 

språk:  

▪ Innhold: Barnet forstår meningen med innholdet 

▪ Form: Barnet har god uttale og grammatikk 

▪ Bruk: Barnet bruker språket i riktig sosial kontekst 

 

Progresjonsplan med delmål for språk: 
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OMRÅDE DELMÅL 
RIM / REGLER Barnehagen bidrar til at barna 

-får høre rim, regler og sanger de kjenner hjemmefra  
-blir kjent med ulike rim, regler og sanger med og uten bevegelser 
og bruk av konkreter 
- blir kjent med ulike rim, regler og sanger knyttet til temaer 
- opplever glede, spenning og samspill knyttet til rim, regler og 
sanger  
-blir kjent med rim, regler og sanger på engelsk og andre 
språk 
-blir bevisst på rytme, enderim og bokstavrim 
- lager og bruker egne rim, regler og sanger 

LYDER/UTTALE Barnehagen bidrar til at barna  
-opparbeider evnen til å lytte til ulike lyder og musikk 
-opparbeider evnen til å skille mellom ulike lyder og språkmelodier 
(f.eks. norsk og engelsk) 
- opparbeider evnen til å uttale ulike lyder 
-blir kjent med første lyd i navnet sitt/ ulike ord 

MOTSETNINGER Barnehagen bidrar til at barna 
- blir kjent med grunnleggende motsetninger som brukes i 
hverdagen:  

Stor – liten            Tung – lett 
Kald – varm          Mørk – lys 
Hard - myk            m.fl. 

-blir kjent med motsetninger knyttet til temaer og prosjekter 
det arbeides med i barnehagen og som barna er opptatt av. 

ABC 
o Gjenkjenne/ forme/ 

skrive navnet sitt 
 

o Leseretning 

Barnehagen bidrar til at barna  
- blir kjent med navnet sitt i muntlig form 
- blir kjent med bokstav/-ene i navnet sitt i skriftlig form 
- får mulighet til å forme og skrive bokstav/-ene i navnet sitt  
- blir kjent med leseretningen fra venstre til høyre 
- leker med bokstavlyder 

RYTME/STAVELSER  Barnehagen bidrar til at barna 
-får erfaring med å lytte til klapping/ trommerytme sammen 
med rim, regler og sanger 
-får erfaring med å klappe/ tromme rytme og stavelser i rim, 
regler, sanger, navn og ord 

BEGREPSTRENING Barnehagen bidrar til at barna  
- utvikler ordforrådet ved å gjøre dem kjent med begreper 

• -gjennom varierte og rike førstehåndserfaringer, lek, 
samtaler, sanger og høytlesning. 

• -som gir mening for dem 

• -som er knyttet til egen hverdag (Leker, Kroppen/ meg selv, 
Farger, Transport, Familien, Hus og hage, Årstider/ vær/ 
Klær, Natur/dyr, Mat, Yrker) 

• -knyttet til temaer og prosjekter det arbeides med i 
barnehagen, og som barna er opptatt av.  

• -på engelsk og andre språk som er representert i 
barnegruppa 

-får gode muligheter til å uttrykke egne tanker, følelser og 
meninger 
- får erfaring med å samtale med andre i ulike sammenhenger 

LOGOGJENKJENNING Barnehagen bidrar til at barna  



 

 

 

24 

-omgis av logoer i naturlige sammenhenger i hverdagen 
- øver opp evnen til å kunne gjenkjenne logoer fra hverdagslivet 
- får mulighet til å kunne lage sine egne logoer/ symboler 

TEKSTFORMIDLING 
 
 
 
 
 
 

o Eventyr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Fortellinger 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Tekstskaping 

Barnehagen bidrar til at barna 
-opplever ulike tekstformer som stimulerer fantasi, fortellerglede, 
konsentrasjon og begreper 
-får erfaring med at tekst – i fysisk og digital form - kan gi 
god, morsom og spennende informasjon og være en kilde til 
læring 

Barnehagen bidrar til at barna 
-blir kjent med ulike eventyr som er en del av vår kulturarv, f.eks. 

• Bukkene Bruse 

• Pannekaka 

• Gullhår og de tre bjørnene 

• Skinnvotten 
-blir kjent med eventyr knyttet til samisk kultur og kulturer som er 
representert i barnehagen 
-blir oppmerksom på hva som kjennetegner et eventyr 
 
 

Barnehagen bidrar til at barna 
-blir kjent med billedbøker med temaer knyttet til barnas 
hverdag  
-blir kjent med barnelitteratur som er del av vår kulturarv 
-blir kjent med barnelitteratur som er knyttet til temaer og 
prosjekter det arbeides med i barnehagen, og som barna er 
opptatt av 
-blir kjent med juleevangeliet 
- opplever medlesning der voksne og barn snakker om innholdet i 
barnelitteraturen, fortellingene og evt. bildene  
- blir kjent med barnelitteratur og fortellinger uten bilder 
-blir kjent med påskefortellingen på en alderstilpasset måte 

Barnehagen bidrar til at barna 
-får erfaring med å skape tekst og egne fortellinger/historier som 
kan ta utgangspunkt i opplevelser, konkreter og/ eller bilder 
-får erfaring med å lage tekst til sanger 
-får erfaring med å lage digitale fortellinger/ historier 

 

Barna i DoReMi Gystadmarka barnehage har faste dager med ekstra fokus på språk. Barna 

på storbarnsavdelingene deltar jevnlig på kor, Con Amore, som en del av 

språkstimuleringen. Her får de erfaring med stemmebruk, øve munnmotorikk, innhold, form 

og bruk. Barna lærer sanger på norsk bokmål, noe nynorsk/ dialekt, engelsk og andre språk. 

I tillegg får de noe erfaring med engelske begreper og fraser. Som en del av «Et godt måltid» 

deltar barnehagen i utviklingsarbeidet «Matprat», måltidet som arena for språkstimulering. 

Voksnes rolle ved matbordet, matro og struktur, den gode samtalen med barn, bruk av 

språkbokser og konkreter er blant virkemidlene som brukes.  Språkverkstedet er spesielt 

tilrettelagt for lek og aktiviteter som kan bidra til å nå mål og delmål for språk. 
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Mattelek 

 

Mål for mattelek: 

Barna skal bli kjent med logisk og matematisk tenking knyttet til deres hverdag, og skape 

motorisk glede, trygghet og utfordringer.  

 

Progresjonsplan med delmål for mattelek: 

OMRÅDE DELMÅL  
FORM Barnehagen bidrar til at barna  

-blir kjent med begrepene: runding, trekant og firkant 
- bruker flere sanser, kropp og bevegelse for å bli kjent med de 
geometriske formene  
- blir kjent med ulike former i naturlige hverdagssituasjoner, 
gjennom lek, barnehagens temaer og prosjektarbeid og gjennom 
det barna er opptatt av  
- får kjennskap til de grunnleggende geometriske formene: 
sirkel(runding) trekant, kvadrat (firkant), rektangel (lang 
firkant)  
- får kjennskap til begrepene hel/halv og kan skille likhet og 
ulikhet på former i hverdagen (f.eks. har instrumenter like/ 
ulike former) 

 

TALL OG MENGDE Barnehagen bidrar til at barna 
-opplever glede over å utforske og leke med tall, både organisert 
og spontant i hverdagssituasjoner 
- blir kjent med tall og mengder gjennom bruk av kropp og 
bevegelse 
- blir kjent med tall og mengde i naturlige hverdagssituasjoner, 
gjennom barnehagens temaer og prosjektarbeid og gjennom det 
barna er opptatt av 
- blir kjent med å telle fra 1 til 5, og begrepene” mange” og” 
ingen”  
- blir kjent med terningen 
- kan telle til 10 på norsk og engelsk, og gjenkjenne tall fra 1 
-10 (regletelling, rekketelling og baklengstelling). Får 
forståelse for tallmengde. 
- får erfaring med å bruke terning på ulike måter 
- får erfaring med flyttetelling og de viktigste begrepene 
knyttet til tall og mengder: alle, ingen, mange, få, noe, flest, 
færrest, like mange, ikke like mange, flere enn og færre enn 
- får erfaring med noteverdier som matematiske uttrykk 

 

POSISJON OG 
PLASSERING 

Barnehagen bidrar til at barna 
- blir kjent med posisjon og plassering gjennom bruk av kropp og 
bevegelse 
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- blir kjent med posisjon og plassering i naturlige 
hverdagssituasjoner, gjennom lek, barnehagens temaer og 
prosjektarbeid og gjennom det barna er opptatt av 
-blir kjent med begrepene først/sist, foran/bak/mellom, 
før/etter på norsk og engelsk 
- blir kjent med flere begreper for posisjon og plassering: 
over/ under, ved siden av, øverst/ nederst m.fl. 

STØRRELSE, MØNSTER 
OG SORTERING 

Barnehagen bidrar til at barna 
-blir kjent med størrelse, mønster og sortering gjennom bruk av 
kropp og bevegelse 
- blir kjent med størrelse, mønster og sortering i naturlige 
hverdagssituasjoner, gjennom lek, barnehagens temaer og 
prosjektarbeid og gjennom det barna er opptatt av 
- blir kjent med begrepene stor/liten, tykk/tynn 
- får kjennskap til flere begreper knyttet til størrelse og 
tykkelse: størst, minst, ikke samme størrelse, større enn, 
mindre enn, høy, lav, tykkest, samme tykkelse, ikke samme 
tykkelse, tykkere enn, tynnere enn 
- får erfaring med at musikk kan nedtegnes i ulike mønstre 
- får erfaring med å sortere og sammenligne 

 

MÅL OG VEKT Barnehagen bidrar til at barna  
- blir kjent med mål og vekt gjennom bruk av kropp og bevegelse 
-blir kjent med mål og vekt i naturlige hverdagssituasjoner f.eks. 
på kjøkkenet, gjennom lek, barnehagens temaer og 
prosjektarbeid og gjennom det barna er opptatt av 
- blir kjent med begrepene lang/kort, tung/lett, full/tom 
høy/lav 
- blir kjent med flere begreper knyttet til mål og vekt- får 
erfaringer med ulike typer mål, måleenheter og 
måleredskap- får mulighet til å fundere rundt avstand, vekt, 
volum og tid 

 

 
 

Matematikk finnes overalt. De voksne i barnehagen streber etter å være bevisste og gripe 
fatt i de funderinger og refleksjoner barna kommer med i naturlige aktuelle situasjoner. 
DoReMi Gystadmarka har faste mattelekdager for alle avdelinger. Barna på 
storebarnsavdelingene deltar jevnlig på «Ritmico», som er rytmisk bevegelse/ dans til 
musikk. Der får de bl.a. får kroppslig erfaring med posisjon og plassering, antall/ telle takt, 
form og mønster. Musikk og notesystem er bygget opp på en logisk matematisk måte, og 
barna vil gradvis få noe erfaring med dette. Barnehagen bruker rydding og orden inne og ute 
som en måte å få erfaring med sortering. De eldste barna går på rekke og øver rekkefølge. 
Lek og førstehåndserfaringer knyttet til kjøkken, matlaging og borddekking inneholder mye 
mattekompetanse innen f.eks. tall og antall, mål og vekt, form, sortering og plassering. 
Matteverkstedet er spesielt tilrettelagt for lek og aktiviteter som kan bidra til å nå mål og 
delmål for mattelek. 
 
 

Kreativitet 
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Mål for kreativitet: 

Barna skal få erfaring i ulike kreative uttrykk, og ulike ferdigheter og teknikker. De skal 

oppmuntres til å skape sitt eget uttrykk. 

 

Progresjonsplan med delmål for kreativitet: 

OMRÅDE DELMÅL 
DRAMA Barnehagen bidrar til at barna 

- får erfaring med å være i fokus i gruppa 
- får erfaring med enkel rollelek 
- får delta i rolle sammen med større grupper i samling og på 
konserter med publikum  
- øver på spontanitet og å tørre å stå fram i gruppa 
- får erfaring med å gi slipp på virkeligheten og gå inn i ulike 
roller 
- får delta i rolle i mindre grupper og alene i samling og på 
konserter med publikum  

MALING Barnehagen bidrar til at barna 
-lærer primærfargene (rød, gul, blå) og sekundærfargene 
(grønn, oransje, lilla) i fargesirkelen  
- får erfaring med ulike typer maling og malingsteknikker.  
-får oppleve gleden ved å skape noe selv 
- lærer fargene i regnbuen og blir kjent med tertiærfargene i 
fargesirkelen  
- blander farger slik at de får fram de fargene de ønsker 

TREARBEID Barnehagen bidrar til at barna 
-får erfaring med tre og trearbeid og får erfaring med å pusse 
treverk 
- får oppleve gleden ved å skape noe selv 
- får erfaring med grunnleggende trearbeidsteknikker/ 
snekkerferdigheter som spikre, måle, merke, sage og spikke  

TEGNING/BILDE Barnehagen bidrar til at barna 
- får mulighet til å øve på å klippe, lime, tegne og fargelegge fritt 
- får oppleve gleden ved å skape noe selv 
- får mulighet til å klippe og fargelegge innenfor streker 
-får erfaring med å klippe i ulike materialer 

TEKSTIL Barnehagen bidrar til at barna 
-blir kjent med ulike tekstilmateriell som: garn, tråd, stoff og trykk 
og blir kjent med ulike tekstilteknikker 
-får bidra til å lage kostymer til konserter 
-får oppleve gleden ved å skape noe selv 

SKULPTUR Barnehagen bidrar til at barna 
-får erfaring med å forme i sand/ vann, snø, leire/ plastelina o.l.  
-får bidra til å lage barnehagens scenografi og kulisser 
-får konstruere og forme i ulike materialer  

MUSIKK/SANG/DANS Barnehagen bidrar til at barna  
-opplever glede ved å synge, danse og skape musikk 
- bruker musikk, sang og dans spontant og som et uttrykksmiddel 
-lytter til og blir kjent med ulike komponister og musikksjangere 
-blir kjent med ulike rytmer og bevegelser 
-lærer ulike sanger bl.a. knyttet til barnehagens temaer og 
prosjektarbeid på norsk og engelsk 
-blir kjent med ulike instrumenter 



 

 

 

28 

-får spille på ulike instrumenter 
-opplever trygghet, glede og mestring når de synger, danser eller 
spiller for andre i samling og konserter 
- får erfaring i å synge i mikrofon 
-får erfaring i å komponere lyder og musikk 

DESIGN/ARKITEKTUR 
Barnehagen bidrar til at barna 
-blir kjent med ulike bygninger og ting i nærmiljøet 
-får utforske, undre seg og sammenligne design/ arkitektur 
-får erfaring med å skape og bygge bygninger og ting i ulike 
konstruksjons- og formingsmateriell 

FILM/FOTO 
Barnehagen bidrar til at barna  
-får kjennskap til og veiledning i å bruke digitale verktøy 
-får erfaring med at digitale verktøy kan være kilde til lek, 
skapende virksomhet og innhenting av kunnskap 

 

I DoReMi Gystadmarka legger vi meget stor vekt på kreativitet. Sang og musikk, dans, 

dramalek og andre skapende aktiviteter og uttrykksformer er en del av hverdagen spontant 

både inne og ute. I tillegg har vi faste musikkgrupper for alle avdelinger, Morgenstemning 

hver morgen for storbarnsavdelingene, gruppeaktivitet med kor (Con Amore), dans (Ritmico) 

og drama (Ad Libitum) og mye kreativ lek og aktivitet knyttet til konsertene våre. Barna får 

oppleve og samspille med utøvende kulturaktører i ulik alder, og selv være med og skape 

kunst og kulturuttrykk. Kreativitetsverkstedet og La Scala er spesielt tilrettelagt for lek og 

aktiviteter som kan bidra til å nå mål og delmål for kreativitet. 

   

Natur 

 

Mål for natur: 
Barna skal få utforske og oppdage nærmiljøet sitt og bli kjent med ulike planter og dyr, 

landskap, årstider og vær. 

 

Progresjonsplan med delmål for fagområdet Natur: 

 

OMRÅDE DELMÅL 
NATUR 

 
Barnehagen bidrar til at barna 
- opplever glede ved å være ute i all slags vær 
- får forståelse for ulikt vær, temperatur, værforhold - og 
sammenhengen mellom vær/ temperatur og påkledning 
- opplever gleden ved å gå på tur og å være ute i naturen 
- får delta i variert lek, bevegelse og aktiviteter ute i naturen 
- får erfaring med årstidenes og fargenes skiftninger i naturen 
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- får kjennskap til sanger, rim og regler om natur; på norsk og 
engelsk 
- får oppleve lydene i naturen og erfaring med hvordan vi kan lage 
lyder og musikk av og i naturen  
- får kjennskap til og undre seg over de vanligste artene av dyr, 
fugler, insekter, småkryp, planter, trær og landskap som finnes i 
nærområdet og andre steder i Norge/ verden 
- får erfaring med å spise ute i naturen 
- får erfaring med bål, og oppleve gleden ved å lage mat ute i 
naturen 

MILJØ Barnehagen bidrar til at barna 
-blir kjent i nærmiljøet 
- får erfaring med hvordan vi oppfører oss på tur og i trafikken 
-får kjennskap til og erfaring med hvordan vi tar vare på naturen 
- får erfaring med kildesortering, gjenbruk og andre bidrag til 
bærekraftig utvikling 

TEKNIKK OG 
UTFORSKNING 
 

Barnehagen bidrar til at barna  
-får tid og ro til selv å sanse, leke, oppdage og utforske naturen, 
elementer og materiell de omgis av i hverdagen 
- får mulighet til å undre seg over sammenhenger og hvordan ting 
virker 
- får erfaring med tekniske innretninger fra hverdagen i 
barnehagen (f.eks. vannkran og såpedispenser, lysbryter/ 
lommelykt, kjøkkenmaskin, iPad/ PC, fotoapparat, printer, 
oppvaskmaskin, keyboard) 
- får erfare og undre seg over fysikk- og kjemieksperimenter 

 

I DoReMi Gystadmarka har alle avdelinger ukentlig en turdag/ utedag. På disse dagene 

tilstreber personalet å la barna få andre alderstilpassete uteopplevelser enn de får i vanlig 

utelek – året rundt. Vi bruker nærmiljøet til å gå kortere og lengere turer, til å sanse, bevege 

seg i og oppleve naturen. Vi har også turer til skolene, biblioteket og andre stedet som stort 

sett ligger i gangavstand. Lunsjmåltidet spises oftest utendørs på naturdagen. Av og til 

tennes bål el. bålpanne og vi lager maten ute. Vi har også fokus på å bidra til bærekraftig 

utvikling. Barna er jevnlig med på å arbeide for orden på utelekeplassen vår. Barnehagen har 

egen kjøkkenhage der vi kan dyrke grønnsaker. Vi gjennomfører jevnlig enkle fysikk- og 

kjemi-eksperimenter som kan bidra til å skape interesse for realfag og forskning. Sang og 

musikk er med oss også på naturdagene. 1-åringene våre (Pianissimo) er stort sett ute på 

barnehagens lekeplass, da vi vektlegger trygghet og faste rutiner det første året. 
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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 som del av innhold og arbeid med alle våre fem 

fagtema. 

Læringsverkstedets barnehager skal være en arena hvor barn får oppleve matglede og 

matkultur. Vi har i samarbeid med Ryfylkekokken Frode Selvaag og Arne Brimi utviklet «Et 

godt måltid». Gjennom «Et godt måltid» har vi også fokus på et sunt og variert kosthold, 

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 hvert enkelt barns 

danningsprosess og bidrar til utvikling av barnas sosiale kompetanse. 

 

I DoReMi Gystadmarka lages og serveres det hver dag 3 sunne måltider. Det er tilsatt kokk 

som sikrer den ernærings- og helsemessige siden av «Et godt måltid». I samarbeid med 

foreldre blir det lagt til rette for tilpasset kost når det er nødvendig. Som en del av «Klare-

selv-programmet» deltar barna i praktisk arbeid knyttet til mat og måltid. Skolestarterne 

rullerer på å være med kokken i forberedelsene til lunsjmåltidet. Her dras også de ulike 

fagtemaene som f.eks. språk og mattelek inn på en naturlig måte. Barnehagen har spesiell 

fokus på at måltidet skal være en god arena for språkstimulering og en felleskapsarena som 

kan bidra til vennskap. «Et godt måltid» inngår i rammeplanens fagområder «Kropp, 

bevegelse og helse» og temaet livsmestring og helse.   

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

31 

Bakgrunnsdokumenter
 

Lov og forskrifter 
• Lov om barnehager (barnehageloven) (2005) 

• 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/
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