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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                    
Harmonien barnehage 
Vi ser frem til et nytt og spennende år med fokus på lekende læring, samspill og mestring. 

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

  

Barnehagen vår 
Læringsverkstedet Harmonien barnehage ligger ved Kapitelberget og åpnet i mars 2011. 

Sommeren 2016 ble vi en Læringsverkstedsbarnehage. Vi har ca.115 barn fordelt på 5 

aldersinndelte avdelinger og en pedagogtetthet godt over 50%, inkludert en prosjektpedagog 

med et særlig ansvar innen bla. våre satsingsområder.  

Med barnehagens egen visjon: Harmonien - der magien setter spor ønsker vi at arbeidet 
med barnehagens satsingsområder, musikk og drama, skal gi barna opplevelser og 
erfaringer som setter spor – ikke bare her og nå – men for livet.  
 
Vi vil skape magiske univers der alt kan skje. Vi vil gi rom for at barna kan være aktive 
deltagere i dramatisk lek, som også kan bidra til å utvikle selvfølelse og mestringsfølelse. 
Ved å bruke bl.a. avdelingsfigurene som verktøy får barna dramatiske og musikalske 
opplevelser. 
 
Tor Åge Bringsværd, forfatter og bysbarn, har gitt navn til avdelingene våre. De er 

barnebokfigurer fra hans fantastiske univers. Avdelingsfigurene er tema på hver avdeling, 

hvert år. Barna vil gjennom barnehagetiden bli kjent med de ulike avdelingsfigurene. De 

fleste barna og ansatte følger hverandre fra avdeling til avdeling. 

 
KOKOS er verdens minste elefant. Han er gitt i gave til Petra fra 
Karsten. Han heter Kokos fordi han har bodd i en eske det har 
vært kokosboller i. 
 
 
LØVEUNGEN er kosedyret til Karsten, og bestevenn med Petras 
Frøken Kanin. De finner på mye morsomt og spennende mens 
Karsten og Petra leker sammen. 
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RUFFEN bor i et slott på en mystisk øy langt uti havet. Han er 
ikke som andre sjøormer – han kunne nemlig ikke svømme… 
Men han blir etter hvert en modig liten sjøorm, og havets helt. 
  
 
KLABERT er den eneste av sitt slag, og likner ikke på noen 
annen enn seg selv. Han er eventyrvaktmester og sørger for at 
dyr, mennesker og troll er på rett plass til rett tid - slik at alt kan 
gå riktig for seg. Med seg på laget har han sin snille heks 
Gurimalla. 
 
 
TAMBAR er en omtenksom og vilter femåring. Men han har en 
hemmelighet. Ingen må få vite at han er en ekte trollunge – med hale og 
kjempekrefter, og som til og med forstår dyrespråket.  
 
 

Læringsverkstedet er en privat barnehagekjede som eier og driver barnehager i 

store deler av Norge. I våre barnehager får barn et godt grunnlag for livslang 

læring – i kunnskap, vennskap, trygghet og glede. Vårt pedagogiske arbeid 

med barna bygger på lekende læring, samspill og mestring. 

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

https://laringsverkstedet.no  

 

Visjon 

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

 

https://laringsverkstedet.no/
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Barnehagen bidrar til å danne et godt grunnlag for livslang læring og aktiv deltagelse for 

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

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

skal gjenspeiles i barnehagen. I følge rammeplanen skal barnehagens verdigrunnlag 

formidles, praktiseres og oppleves gjennomgående i barnehagens pedagogiske arbeid.  

Anerkjennelse av barndommens egenverdi er grunnleggende for alt arbeid i Harmonien 

barnehage.  

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). 

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

Tiltak: 

 Personalet arbeider etter Læringsverkstedets hjerteprogram for å fremme barns tillit til 

seg selv og andre. 

 Personalet legger til rette for lek, basert på barnas egen nysgjerrighet, kreativitet og 

vitebegjær. Dette er grunnstammen i alle aktiviteter. Leken skal være en arena for barns 

utvikling og læring og for sosial og språklig samhandling.  

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

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

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

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

ulike perspektiver og opplevelsesverdener.  

Tiltak:  

 Personalet lager konkrete lekemiljøer utfra barns interesser, våre satsningsområder og 

barnekultur. 

 Personalet skal fremme et godt samspill ved å løfte frem vennskap. Personalet skal 

støtte hvert enkelt barn i å mestre motgang, håndtere utfordringer, og bli kjent med egne 

og andres følelser.  

 Gjennom observasjon, veiledning og videreutvikling av leken, skal personalet styrke 

relasjonene og lekekompetansen til barnet, som igjen er en forebyggende faktor i forhold 

til mobbing. 

 

Læringsverkstedets satsningsområde 2018-2019 
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, og mellom barn er særlig viktig for kvalitet i 

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

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

og læring. 

 

Barnehagens satsingsområde 2018- 2019 
Harmonien barnehage starter implementeringen av 

Læringsverkstedets pedagogiske konsept. 

Læringsvennene Hjerterud, Leke-Liv, Beveg-Else, 

Rime-Rolf, Telle-Tariq, Farge-Paletta og Ute-Mons, 

som representerer de ulike fagområdene, vil brukes 

sammen med avdelingsfigurene og være med på å 

videreutvikle vårt pedagogiske arbeid. 

Musikk og drama skal fortsatt prege hverdagen i 

Harmonien. 

Skien skal bli språk-kommune, og barnehagene            

skal ha fokus på språk, tekst og kommunikasjon          
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Barns medvirkning 
Barnehagen skal ivareta barnas rett til medvirkning ved å legge til rette for, og oppmuntre til 

at barna kan få uttrykke sitt syn på barnehagens daglige virksomhet, jmf. Barnehageloven §3 

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

Tiltak: 

 Personalet skal fremme demokrati i barnegruppa ved bl.a. å se hvert enkelt barns behov 

og forutsetninger og gi dem mulighet til å påvirke sin egen hverdag og fellesskapet i 

barnehagen. 

 Personalet skal være anerkjennende og lydhøre for barnas egne uttrykksmåter ved å 

lytte og tolke uttrykk både verbalt og kroppslig. 

 Personalet følger Læringsverkstedets Handlingsplan mot mobbing. 

 Avdelingenes planer kan endres etter barnas innspill, interesser og behov, for å sikre 

barns rett til medvirkning.  

Samarbeid mellom barnehage og foreldre  
Vi skal sammen skape en sosial læringsarena som setter gode spor. Foreldresamarbeidet 
skal alltid ha barnas beste som mål.  

Samarbeidet skal både skje på individnivå, med foreldrene til hvert enkelt barn, og på 

gruppenivå gjennom foreldrerådet og samarbeidsutvalget. Samarbeidet skal sikre at 

foreldrene får innflytelse på barnehagens arbeid med å skape et helhetlig omsorgs-, leke- og 

læringsmiljø for barnegruppen. 

Tiltak:  

 Personalets fokus på kommunikasjonen med foreldre/foresatte skal være preget av 

åpenhet, kunnskap, respekt og tillit.  

 Gjennom ulike samarbeidsmøter medvirker foreldre/foresatte og personalet i 

planleggingen av barnehagens innhold: oppstartsamtaler, utviklingssamtaler, 

foreldremøter, FAU (foreldreutvalg), SU (samarbeidsutvalg) og brukerundersøkelser. 

 Barnehagen bruker MyKid, en nettbasert kommunikasjonsportal, hvor personalet og 

foreldrene/foresatte utveksler informasjon om barnet. 

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

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

trygghet og tilhørighet er nøkkelord i forbindelse med alle overganger i løpet av 

barnehagetiden. 

Ny i barnehagen 

Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene legge til rette for at barnet kan få en trygg og 

god start i barnehagen. Barnehagen skal tilpasse rutiner og organisere tid, slik at barnet får 

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

Tiltak: 

 Personalet skal ta individuelle hensyn til barna behov, og tilpasse tilvenningen deretter. 

 Personalet skal vise omsorg ved bl.a. å være varme og rause. 

 Personalet bruker sang og musikk som den del av tilvenningen for barna. 
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 Barnehagen inviterer til foreldremøte for nye foreldre, og besøksdag for foreldre og barn 

før barnehagestart.  

Fra en avdeling til neste avdeling 

 Personalet legger til rette for at barn og foreldre får tid til å bli kjent med ny avdeling og 

avdelingsfiguren for å skape forventninger, trygghet og forutsigbarhet. 

 Barnehagen sørger for kontinuitet for barna ved at deler av personalgruppen alltid følger 

barnegruppa til neste avdeling. 

Fra barnehage til skole  

For våre «Kongler» (skolestartere) har vi en intensjon om å gjøre det siste året i barnehagen 

litt spesielt. De skal oppleve det siste året i barnehagen som spennende, utfordrende og en 

tid hvor iveren etter å erobre nye kunnskaper skyter fart (Veilederen fra eldst til yngst, 2009).  

Skoleeier og barnehagen har en lovfestet plikt til å samarbeide om barnas overgang til 

skolen, slik at den blir trygg og god for både barn og foreldre. Overgangen skal oppleves 

som forutsigbar og en vet hva som forventes ved skolestart.  

Tiltak: 

 Vi samarbeider med skolene/SFO barna skal starte på i form av besøk til/fra og 

utveksling av nødvendig informasjon etter samtykke. 

 Personalet følger Skien kommune og Læringsverkstedets planer for overgang fra 

barnehage og skole. 

Vår pedagogiske virksomhet  
Planlegging, dokumentasjon og vurdering  

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

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

pedagogiske arbeidet er i tråd med barnehageloven og rammeplanen. 

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. 

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

barnehageloven og rammeplanen (Kunnskapsdepartementet, 2017). 

Tiltak: 

 Pedagogiske prosesser og barns læring synliggjøres og dokumenteres gjennom bilder og 

tekst i MyKid og på veggene. 

 Personalet reflekterer og vurderer systematisk det pedagogiske arbeidet på bl.a 

avdelings-, personal- og pedagogiske ledermøter. 

 Personalets observasjoner av barns lek og utvikling, samt samtaler med barn og 

foreldre/foresatte legger grunnlaget for det pedagogiske innholdet.  
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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 

 

              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. 
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Barnehagens arbeid med fagområdene 
(Progresjonsplan)   
 

 

 

Fagtemaer 

Eksempler på tiltak 

1-2 år 

Eksempler på tiltak 

3-4 år 

Eksempler på tiltak 

Skolestarterne 

Språk 

Litteratur 
Konkreter  
Dramatisering 
Sanger, rim og regler 
Bildedokumentasjon 

Kims lek 
Brettspill 
Rollek 
Samtaler og filosofi 
 

Skrive navnet sitt 
Klappe stavelser 
Bokstavaktiviteter  
Regelleker 

Natur 

Tur rundt barnehagen/ 
nærmiljøet 
Sanseopplevelser 
Utforskningslek 

Turer til Kapitelberget, 
Brekkeparken, 
Folkeparken, Storm… 
Fellesarrangementer  
Kildesortering 
Ruskenaksjon  
Easi-scope  
Så og høste 
Matlaging 
Eksperimentere 

Tur til Svarteskauen 
Sporfinning  
Fellesarrangementer 
som Mersmak, Ibsens 
bursdag, Frukt og 
fotball, NAF banen… 

Hjerte       

Hjertekofferten  
Hvem er jeg 
Mine følelser, jeg vil 
Min familie 

Vi- fellesskapet 
Samarbeid/inkludering 
Kunnskap om kroppen 
 

Vi – i verden  
Rollespill 
Følelsestrening/egne 
følelser 
Samarbeid  

Matte 

Duplo, klosser 
Plasseringspuslespill 
Telle  
Sandkasseformer   
Musikkens 
grunnelementer 
Terning 

Kims lek med former 
Lego, vaffelklosser 
Klippe og lime figurer 
Figurgjenkjenning 
Butikklek  
Spill 
Puslespill  

Trafikk  
Læringsverkstedets 
mattelek for 
skolestartere 

Kreativitet 

Synge  
Rytmeinstrumenter 
Utkledning 
Formingsaktiviteter 
Avdelingsfigurene 
Musikksamling  
Harmoniens 
teaterfestival 
Innleide artister 

Lage CD på Ruffen 
Lage bok på Klabert 
Instrumenter  
Musikk og dans 
Skulptur/modelering 
Kreativ lek  
Tegning   
Foto  
Teater  

Lage film på Tambar 
Tekstil  
Trearbeid 
Design og arkitektur 
 

 
Lek og bevegelse 

Tumlelek  
Symbollek 
Bruk av fellesrom inne 
Utelek  
Sykling 
Søvn/hvile 
Mini-Røris 

Funksjonslek 
Rollelek 
Hinderløype/ 
motorikkbane  
Respekt for egen og 
andres kropp 
Delta i matlaging 
Svømmeskole for Klabert 

Regellek 
Dans  
Fotball  
 



 

 

 

12 

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».  

 

Tiltak: 

 Vår prosjektpedagog, i samarbeid med personalet og barna følger opp «Et godt måltid» 

hvor vi har fokus på et sunt og variert kosthold, norsk kulturtradisjon (bla. årstider og 

tradisjoner) og en hyggelig atmosfære.  

 Personalet legger til rette for at 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. 
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