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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
Harmonien
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 over 50%, inkludert prosjektstillinger
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.
DoReMi Harmonien arbeider med musikk og drama i formelle og uformelle situasjoner i løpet
av hele barnehageåret. Barna skal oppleve glede, mestring og samhold gjennom musiske
aktiviteter, dramalek og felles estetiske møtepunkter. Vår musikkpedagog vil bl.a. ha
instrumentlek med Tambarbarna, samt musisere sammen med de andre avdelingene.
Barna vil være med å sette opp to forestillinger gjennom året. Den første er i
desembersamlingene hvor Ruffen, Klabert og Tambar dramatisere hver sin julefortelling for
de andre avdelingene. Den andre er Harmonien Teaterfestival “Der magien setter spor” som
avslutter barnehageåret med en fargesprakende uke full av musikk, dramalek og glede. Alle
avdelingene bidrar med et kulturelt innslag på festivalens siste dag. Her får store og små
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boltre seg på scenen i trygge omgivelser. Innslagene skal gjenspeile barnekulturen og barna
skal få lov til å skape sine egne estetiske uttrykk med støtte fra trygge og lekne ansatte.
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.
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 heksGurimalla.
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
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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).

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.
Personalet arbeider etter
Læringsverkstedets verdisol, og
gjennom hjerteprogrammet, for å gi
barna en størst mulig ryggsekk av
positive opplevelser de skal ha med
seg resten av livet.
.

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. Ifølge rammeplanen skal barnehagens verdigrunnlag
formidles, praktiseres og oppleves gjennomgående i barnehagens pedagogiske arbeid.
Disse er:
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•

•
•

•
•

Demokrati
Barnehagen arbeider for et inkluderende fellesskap der alle får anledning til å ytre seg, bli
hørt og delta.
Mangfold og gjensidig respekt
Barnehagen fremmer gjensidig respekt ved å synliggjøre og verdsette at det finnes ulike
måter å tenke, handle og leve på.
Likestilling og likeverd
Barnehagen skal motvirke alle former for diskriminering og fremme nestekjærlighet.
Barnehagen gir alle barn like muligheter til å bli sett, hørt og oppmuntret til å delta i
fellesskap i alle aktiviteter.
Bærekraftig utvikling
Barnehagen skal lære barna å ta vare på seg selv, andre og naturen
Livsmestring og helse
Barnehagen bidrar til trivsel, livs/mat/bevegelses glede, mestring og følelse av egenverd.

Barnehagens formål og innhold
Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi.
Den skal bidra til trivsel og glede, 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.
•

•
•

Barnehagen arbeider etter Læringsverkstedets hjerteprogram. Hjerteprogrammet
formidler de grunnleggende verdiene for positivt samspill.
Hjerteprogrammet viser oss hvordan vi kan være varme mennesker, som har respekt
for hverandre og oss selv.
Alle barn skal få oppleve og høre at de er verdifulle, hver eneste dag.
Barnehagen 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.
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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.
I vår barnehage har vi iverksatt ansvar- og kompensegrupper på ulike som bl.a tar for seg
røttene i treet i vårt, som er Læringsverkstedets pedagogiske hovedkonsept. Gjennom denne
filosofien bidrar vi til å gi et helhetlig læringssyn på virksomheten vår.

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.
•

Personalet lager konkrete lekemiljøer inne og ute ut fra barns interesser, våre
satsningsområder og barnekultur
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•

•

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 gi relasjons- og lekekompetansen til barnet, som igjen er en
forebyggende faktor i forhold til mobbing.

Gjennom disse tiltakene møter vi blant annet læringsvennen Hjertrud gjennom
Hjerteprogrammet.

Læringsverkstedets satsningsområde
Relasjonskompetanse: Barns trivsel er den voksnes ansvar, og gode relasjoner er
avgjørende i dette samspillet. Vi tror på at gode relasjoner, som en rød tråd i alt vi gjør, hever
kvaliteten i barnehagen. Det kan bidra til å skape et inkluderende leke- og læringsmiljø.
Kvaliteten på relasjonene og samhandling mellom ansatte og barn er særlig viktig for barns
trygghet og utvikling. Å utvikle gode sosiale ferdigheter, empati og vennskap i barndommen
er viktig for å kunne utvikle et godt selvbilde. Gode relasjoner vil igjen få betydning for trivsel,
utvikling og læring.
Gjennom Hjerteprogrammet og de ulike læringsvennene våre vil personalet motivere og øke
barns relasjonskompetanse. Vi jobber aktivt etter spiralprinsippet. Det betyr et tilrettelagt
omsorgs- og læringsmiljø for alle aldersgrupper i barnehagen. Dette vil komme til syne
gjennom bruk av progresjonsplanen vår.

Barnehagens satsingsområde 2019- 2020
For å sikre god kvalitet i det pedagogiske arbeidet har DoReMi Harmonien en tverrfaglig
tilnærming til alt vi gjør i barnehagen.
DoReMi Harmonien fortsetter implementeringsarbeidet av Læringsverkstedets pedagogiske
konsept. Læringsvennene Hjertrud, Leke-Liv, Beveg-Else, Rime-Rolf, Telle-Tariq, FargePaletta og Ute-Mons, som representerer de ulike fagområdene, vil brukes sammen med
avdelingsfigurene og være med på å videreutvikle vårt pedagogiske arbeid.
Fra januar 2019 har Harmonien barnehage blitt en DoReMi barnehage. Vi er med på å
utvikle fremtidens DoReMi konsept for Læringsverkstedet sammen med fem andre DoReMi
barnehager i Norge. Dette konseptet vil implementeres i barnehagen i tiden fremover og vil
bygge videre på barnehagens arbeid og kompetanse innen musikk, drama og teknologi.
Vestfold og Telemark fylkeskommune har gjennomført en kompetansekartlegging hos alle
barnehageansatte og ut ifra dette har lokalt nettverk for Siljan og Skien kommune vedtatt
følgende satsningsområder:
• Et inkluderende miljø for omsorg, lek, læring og danning
o Tilrettelegging for barn som trenger ekstra støtte.
Vi fortsetter å implementere satsingsområdet «Et godt måltid». Fra januar 2019 innebærer
dette at vi tilbereder vår egen varmlunch to ganger i uka.
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«Der magien setter spor»… Rime-Rolf og Ute-Mons er med på tur. «Det var en gang en
gammel mann som gikk tur med hunden sin gjennom skogen en vinterdag. Så mistet han
den ene votten…»

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
Personalet ser hvert enkelt barns behov og forutsetninger. Barna skal jevnlig få mulighet til
aktiv deltagelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Alla barna skal få
erfare og få innflytelse på det som skjer i barnehagen.

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 barnets beste som mål.
Samarbeidet skal både skje på individnivå, med foreldrene til hvert enkelt barn, og på
gruppenivå gjennom foreldrerådet (FAU) og samarbeidsutvalget (SU).
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
•

Personalet arbeider etter Læringsverkstedets verdiplattform i kommunikasjon med
foreldre/foresatte.
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•

•
•

Foreldre/foresatte medvirker til barnehagens innhold gjennom: samarbeidsutvalget
(SU), foreldreutvalget (FAU), oppstarts samtaler, utviklingssamtaler, foreldremøter,
brukerundersøkelse og i møte med avdelingens personale.
Barnehagen og foreldre/foresatte bruker MyKid, en nettbasert kommunikasjonsportal
til informasjonsutveksling.
Daglige kontakten/samtalene med foreldre ved bla. henting og bringing.

Overganger
Det å begynne i barnehagen skal oppleves som en god start, både i forhold utvikling av
trygghet og tilhørighet. Tilvenning, trygghet og tilhørighet er nøkkelord i forbindelse med alle
overganger i løpet av barnehagetiden.

Ny i barnehagen
Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene legge til rette for at barnet kan få en trygg og
god start i barnehagen. Barnehagen skal tilpasse rutiner og organisere tid, slik at barnet får
tid til å bli kjent, etablere relasjoner og knytte seg til personalet og til andre barn.
•
•
•
•

Personalet skal vise omsorg og tilpasse tilvenningen etter individuelle hensyn.
Personalet er aktive voksne og handler etter Læringsverkstedets verdisol.
Personalet bruker musikk og sang som gir trygghet, god atmosfære og reduserer
stresshormonet.
Personalet lar barn og foreldre bruke den tiden de trenger ved oppstart, og evaluerer
tilvenningen etter ca en mnd, sammen med foreldre.

Fra en avdeling til neste avdeling / avdelingsbytte
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.
•
•
•

Personalet legger til rette for at barn blir kjent med ny avdeling gjennom avdelingsbesøk
og samtaler knyttet opp mot ny avdeling.
Barnehagen sørger for kontinuitet for barna ved at deler av personalgruppen alltid følger
barnegruppa til neste avdeling.
Barnehagen informerer foresatte om overgang til ny avdeling i utviklingssamtaler,
foreldremøte og i MyKid.

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).
•
•
•
•
•

Barnehagen samarbeider med skoler/Skolefritidsordning og utveksler nødvendig
informasjon etter samtykke fra foresatte.
Personalet følger Rammeplanen og Skien kommunes strategiplan for overgang.
Barna skal bli kjent med hva som skjer i skolen og skolefritidsordning.
Personalet gjennomfører barnesamtaler hvert halvår på Tambar
Det arrangeres en høytidelig avslutningsfest i juni
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Vår pedagogiske virksomhet
Planlegging
Personalet planlegger og handler 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.

Dokumentasjon
Rammeplan sier at dokumentasjon av det pedagogiske arbeidet skal inngå i barnehagens
arbeid med å planlegge, vurdere og utvikle den pedagogiske virksomheten.

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

•

•

•

Pedagogiske prosesser og barns læring
synliggjøres, dokumenteres gjennom bilder og
tekst i MyKid og på veggene inne i barnehagen
Personalet reflekterer systematisk det
pedagogiske arbeidet på blant annet
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
Det pedagogiske arbeidet skal være til barns
beste og barns egenverd er kjernen i det
pedagogiske treet vårt. Som aktive og
tilstedeværende voksne sørger vi for at barns
medvirkning og medbestemmelse blir ivaretatt

Våre arbeidsmåter
Barnehagen benytter ulike arbeidsmåter for å ivareta enkeltbarn, barnegruppe og lokalmiljø.
Barnehagen tilrettelegger for lek, læring, samspill og mestring gjennom hele dagen. Fra
tilrettelagte og spontane aktiviteter inne og ute til måltider, samlinger og turer.
Hvert enkelt barn er verdifull. Å styrke barns egenverd er kjernen og utgangspunktet for det
pedagogiske arbeidet i vår barnehage. Vi har aktive voksne som er til stede for barna, er
lydhøre og genuint interessert i barna.
Personalet følger Læringsverkstedets Handlingsplan mot mobbing. Planen er et verktøy som
benyttes til å arbeide forebyggende mot mobbing, gjennom fokus på hjerteprogrammet
(sosial kompetanse), vennskap og et godt psykososialt læringsmiljø.
Repetisjonsprinsippet brukes for at barna erfarer og opplever glede ved å gjenkjenne og
mestre innholdet i våre fem fagtemaer som er språk, mattelek, hjerteprogrammet, natur og
Kreativitet. Vi repeterer jevnlig for at barna skal utvikle gode læringsspor. Gjennom
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gjentagelse og repetisjon får barna muligheten til å fordype seg, oppdage nye detaljer og
utvikle seg i trygge og kjente rammer.
Spiralprinsippet sikrer progresjonen i det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Vi tar
utgangspunktet i barnas erfaringsgrunnlag som vi bygger videre på ved å tilføre nye
elementer som gir dem utfordringer, økt mestring og læring. Vi har aldersinndelte avdelinger
hvor leke- og læringsmiljøet er tilrettelagt for de ulike alderstrinnene. Gjennom aldersinndelte
avdelinger har vi muligheten til å i større grad legge til rette for barnekulturen og
progresjonen innen de ulike utviklingsfasene.
Interaktive samlinger med fokus på magiske opplevelser brukes for å fange barnas
oppmerksomhet og undring. Vi bruker en gjenkjennelig struktur der noen faste trekk og
rutiner repeteres. Det opparbeides en forventning om at noe skal skje. Vi bruker konkreter,
musiske elementer og digitalt landskap for å skape variasjon, spenning og overraskelser.
Barnehagens satsningsområder og
temaer vil flettes inn i hverandre og
jobbes med tverrfaglig. Musikk og
drama vil være en rød tråd gjennom
de ulike temaene vi jobber med. Det
er for eksempel naturlig at fagtema
mattelek vil ha elementer av blant
annet kreativitet.
Barnehagen jobber systematisk
med læringsvennene gjennom hele
barnehageåret, hvor
læringsvennenen har hovedfokus
får hver sine måneder.
Fredagssamling etter endt
temaperiode vil inneholde elementer
fra alle avdelingene og hvordan de
har valgt å jobbe med temaet.
Musikk og drama vil ha en sentral
plass i alt vi gjør og vil være en rød
tråd gjennom hele barnehageåret.

August-september:
Oktober-november:
Desember:
Januar-februar:
Mars-april:
Mai-juni:
Juli:

Hjertrud
Fargepaletta og Telletariq
Julemåned – «lett blanding»
Beveg-Else og Leke-Liv
Ute-Mons og Rime-Rolf
“Der magien setter spor” Fargepaletta
Beveg-Else og Leke-Liv
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Rammeplanens 7 fagområder = Læringsverkstedets
5 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 i alle fagtemaene i løpet av uka.

Hjerteprogrammet er utviklet av Læringsverkstedet som et verktøy for
barnehagens arbeid med sosial kompetanse innen kategoriene JEG, DU og VI.
Hjerteprogrammet er for oss formålsparagrafen i praksis. Det dekker
rammeplanens fagområde Etikk, religion og filosofi, samt elementer i
rammeplanens fagområde Nærmiljø og samfunn, Kropp, bevegelse, mat og helse.
Gjennom Hjerteprogrammet dannes et godt grunnlag for livsmestring og barna
rustes for å tåle livet.
Språk dekker rammeplanens fagområde Kommunikasjon, språk og tekst og
inneholder alle elementer som sikrer at barnehagen arbeider med et godt
språkmiljø og språkutvikling for alle barn. Fagtemaet Språk inngår som en naturlig
del i alt av barnehagens arbeid og hverdagsaktiviteter
Mattelek rommer innholdet i rammeplanens fagområde Antall, rom og form.
Barnehagens arbeid med fagtemaet Mattelek lar barn leke og erfare matematikk på
en variert måte og som gir en begynnende matematisk forståelse.

Kreativitet favner barnehagens arbeid med rammeplanens fagområde Kunst, kultur
og kreativitet. Kreativitet et viktig fagtema og inngår i store deler av vårt
pedagogiske arbeid.
Natur dekker rammeplanens fagområder Natur, miljø og teknikk samt nærmiljø og
samfunn. Rammeplanens fagområde Kropp, bevegelse, mat og helse er også del
av fagtemaet Natur. Barna får erfaringer og opplevelser med ulike sider av
fagtemaet.
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Barnehagens arbeid med fagområdene
Progresjonsplan – eksempler på tiltak
Fagtema
Hjerteprogrammet med Hjertrud

0-3 år
Jeg

Jeg

•

•

Samle inn bilder av
familien, som benyttes i
samlinger om “hvem er
jeg”.

Du
•

•

Lage fotocollage om mine
følelser.

Du
Bamse sykehus med fokus
på omsorg.

Vi

Kreativitet med Fargepaletta

3-6 år

•

Rollespill sykehus

Vi
Sangleker

•

Omvendt julenisse

Musikk, sang, dans

Musikk, sang, dans

•

•

Utforsking med ulike
instrumenter

Bli kjent med musikalske
elementer gjennom
instrumenter.

Drama

Drama

•

•

Dramalek

Dramatisere eventyr

Tegning, bilde

Tegning, bilde

•

•

Strektegning

Tegne objekter

Maling

Maling

•

•

Fotavtrykk
(sanseopplevelse)

Male med små pensler
(finmotorikk)

Skulptur

Skulptur

•

•

Lek med leire

Forme figurer

Tekstil

Tekstil

•

•

Hyttebygging med blant
annet tepper

Fingerhekling
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Fagtema

0-3 år
Trearbeid
•

Språk med Rime-Rolf

Pinnelek

3-6 år
Trearbeid
•

Utforske verktøy til
treverk

Disign, arkitektur

Design, arkitektur

•

•

Konstruksjon med myke
klosser

Konstruksjon med
vaffelklosser

Film, foto

Film, foto

•

•

Ta bilder med Ipad

Easyscope

Rim, regler

Rim, regler

•

•

Bruk av konkreter

Rimeregler

Lyder, uttale

Lyder, uttale

•

•

Lytte etter dyrelyder

Lydlotto

Motsetninger

Motsetninger

•

•

Sanselek

Motsetningskort

ABC

ABC

•

•

Lek med bokstaver

Øve på å gjenkjenne eget
navn

Rytme, stavelser

Rytme, stavelser

•

•

Klappe leker

Klappe stavelser

Begrepstrening

Begrepstrening

•

•

Begrepslære med
konkreter

Kims lek

Logogjenkjenning

Logogjenkjenning

•

•

Synliggjøre hverdagens
logoer på avdelingen.

Gjenkjenne og vite hva
logoene betyr
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Fagtema

Mattelek med Telle-Tariq

0-3 år

3-6 år

Tekstformidling: eventyr,
fortellinger, tekstskaping,
bibelhistorier

Tekstformidling: eventyr,
fortellinger, tekstskaping,
bibelhistorier

•

•

Lek med historier

Tall, mengde

Tall mengde

•

•

Telle barn på avdeling

Størrelse, mønster, sortering
•

Sortere leker ved rydding

Telle på et annet språk

Størrelse, mønster,
sortering
•

Natur med Ute-Mons

Fortellerbenken

Sortere
gjenbruksmateriale

Posisjon, plassering

Posisjon, plassering

•

•

Fallskjermlek

Hinderløype

Mål, vekt

Mål, vekt

•

•

Delta på kjøkken gjennom
“et godt måltid”

Bli kjent med
målebegreper

Form

Form

•

•

Synliggjøre former i
lekemiljøet

Lage figurer med ulike
former

Natur

Natur

•

•

Lek med naturmaterialer

Miljø
•

Landart

Miljø

Synliggjøre avfallsstasjoner •

Sorterer søppel i riktig
avfallsbeholder

Teknikk, utforskning

Teknikk, utforskning

•

•

Lek med elementene

Månedens eksperiment
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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.
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. Vi har i personalgruppa egen ansatte som er
matansvarlige på sin avdeling, men også som har ansvar for hele huset.
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
barnets danningsprosess og
bidrar til utvikling av barnets
sosiale kompetanse.
Barna deltar i matlagingen utfra
sine forutsetninger, i henhold til
spiralprinsippet og
progresjonsplan. Det gir rom for
nyskjerrighet og utforskning,
sansemotoriske ferdigheter,
begrepstreing, turtaking,
samarbeid. Samt fokus på
bærekraftig utvikling.

Tilrettelegging
Tilrettelegging av det allmenpedagogiske tilbudet for barn som trenger ekstra støtte.
Barnehagen skal sørge for at barn som trenger ekstra støtte, tidlig får den sosiale,
pedagogiske og/eller fysiske tilretteleggingen som er nødvendig for å gi barnet et
inkluderende og likeverdig tilbud. Tilretteleggingen skal vurderes underveis og justeres i tråd
med barnets behov og utvikling.
I Skien kommune samarbeider vi med bl.a. Fagenheten, PPT, prematurteamet, helsestasjon,
barnevern og BTI rundt barn som har behov for ekstra støtte. Det kan bl.a være
samarbeidsmøter, spesialpedagogisk hjelp, støtteassistent, veiledning for foreldre og
ansatte. Etter henvisning videre samarbeider vi bl.a med HABU, BUP, SAF – etter hva
behovet er.
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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
Det fysiske leke og læringsmiljø
Med hjerte for verden
Miljøsmart barnehage

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
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